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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113623 Nr: 2298-73.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Bertin, Rinaldo Bertin, Antônio Sérgio 

Bertin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do advogado da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da Certidão do Sr. Oficial de 

Justiça encartada aos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50240 Nr: 2320-78.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B&CL-M, MdGB, MAB

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Higor Huynter Carinhena - 

OAB:8061-B/MT

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

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

Aclaratórios de Fls. 210/218, interpostos pela Parte Exequente; II) intimar a 

Parte Executada para manifestar-se, ao teor do Art. 1.023, §2º do CPC, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 102886 Nr: 4560-64.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECFV, Eduardo Silveira Fraiz Vasques, João Haylgton 

Canhos, Diana de Carli Canhos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Delta Construções 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Maria Domingues 

Marquezini - OAB:15852/MT, Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados da parte requerida, 

Delta Construções S.A, para no prazo legal, apresentar memoriais 

escritos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 116691 Nr: 4876-09.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Central Supermercado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josana Viana Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, Silvano Francisco de Oliveira - OAB:6280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 Vistos.

Considerando a certidão de fls. 111, quanto à ausência de manifestação 

da parte autora, determino o arquivamento dos autos, conforme decisão 

de fls. 109.

Observadas as determinações da CNGC/MT, ARQUIVE-SE com as baixas 

e cautelas de praxe.

Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92677 Nr: 942-48.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Laerte Rabecini

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Pedro Laerte Rabecini, Cpf: 

97057789815, Rg: 9.339.804-9 SSP SP Filiação: Batista Rabecini e Percilia 

Lourenço Rabecini, data de nascimento: 27/05/1960, brasileiro(a), natural 

de Junqueiropolis-SP, casado(a), comerciante, Endereço: Rua Juliano 

Teles de Oliveira (A-1), 132, Bairro: Setor A., Cidade: Alta Floresta-MT

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

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

folha 93. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 129166 Nr: 4688-79.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleilton José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do documento, fls. 

70/71, requerendo o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112498 Nr: 1071-48.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamiro José Oldra, Amélia Vivan Oldra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cleudemir Mulizine

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

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

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

patrono/procurador(es) da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar acerca do documento de fls. 460/464, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 99843 Nr: 1357-94.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dernival Dias dos Santos

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/O

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do patrono/procurador 

da parte executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

acerca da petição do exequente, fls. 84/85, requerendo o que entender de 

direito.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001417-11.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON FERNANDO PETRUCCI (REQUERIDO)

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001417-11.2016.8.11.0007 Vistos. Intime-se a parte 

executada acerca do ofício encartado sob o Id n. 15319868. Intime-se a 

parte exequente para adequar o petitório retro aos termos do art. 523 e 

seguintes, no prazo de 15 (quinze) dias. Alta Floresta, MT, 1 de outubro de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001160-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

joel quintella (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DA SILVA FERNANDES ALONSO (AUTOR(A))

SERGIO PEDREIRO ALONSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO JOSE CINTRA (RÉU)

LUCIANO FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001160-15.2018.8.11.0007 Vistos. HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado 

entre as partes sob o ID n. 15544585, vez que as partes se compuseram 

amigavelmente visando por fim ao litígio. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Honorários 

advocatícios cf. o pactuado. Em razão da transação ocorrer antes da 

sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, §3º do 

CPC. Homologo a desistência do prazo recursal. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 1 de outubro de 

2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001177-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA FERNANDES ALONSO (AUTOR(A))

SERGIO PEDREIRO ALONSO (AUTOR(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA TRESSO TERRIN (RÉU)

DAVI MISKO DA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001177-51.2018.8.11.0007 Vistos. HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado 

entre as partes sob o ID n. 15544066, vez que as partes se compuseram 

amigavelmente visando por fim ao litígio. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Honorários 

advocatícios cf. o pactuado. Em razão da transação ocorrer antes da 

sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, §3º do 

CPC. Homologo a desistência do prazo recursal. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 1 de outubro de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000601-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

CLAUDIA CRISTINA GALVAO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte exequente, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da 

certidão sob ID 15737935.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002771-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEI DE OLIVEIRA (RÉU)

 

IMPULSIONO os autos para intimar o exequente, na pessoa de seu patrono 

habilitado, para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida, sob 15748985.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001185-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D3 SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

joel quintella (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os autos para intimar o exequente, na pessoa de seu patrono 

habilitado, para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca das 

correspondências devolvidas, sob ID's 15748301 e 15746523.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000087-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FAGUNDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000087-42.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: TIAGO FAGUNDES DOS SANTOS Vistos. Analisando o 

processo, verifico que o credor Banco Bradesco Cartões S.A. pleiteia a 

execução do valor de R$ 1.572,67 e que o credor Mauro Paulo Galera Mari 

pleiteia a execução do valor de R$ 1.557,96. Dessa forma, retifique-se a 

autuação processual para incluir no polo ativo da execução Mauro Paulo 

Galera Mari, conforme requerimento acostado no Id. num. 6877070. Em 

seguida, intime-se o credor Maro Paulo Galera Mari para apresentar o 

cálculo atualizado de seu crédito. Apresentado o cálculo, remeta-se o 

processo à conclusão para análise do pedido formulado no Id. num. 

14895367. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000352-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADRIANO DE SOUZA (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000352-44.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: JOSE ADRIANO DE SOUZA Vistos. Analisando o 

processo, verifico que o credor Banco Bradesco Cartões S.A. pleiteia a 

execução do valor de R$ 1.048,17 e que o credor Mauro Paulo Galera Mari 

pleiteia a execução do valor de R$ 1.588,14. Dessa forma, retifique-se a 

autuação processual para incluir no polo ativo da execução Mauro Paulo 

Galera Mari, conforme requerimento acostado no Id. num. 12165684. Em 

seguida, intime-se o credor Maro Paulo Galera Mari para apresentar o 

cálculo atualizado de seu crédito. Apresentado o cálculo, remeta-se o 

processo à conclusão para análise do pedido formulado no Id. num. 

15417776. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000297-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000297-59.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LEANDRO JOSE PEREIRA DA 

SILVA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. INTIME-SE a parte executada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

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

Alta Floresta/MT, 18 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001431-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001431-92.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: ILDA SILVA DOS SANTOS Vistos. Inicialmente, 

retifique-se a autuação processual para incluir no polo ativo da execução 

MAURO PAULO GALERA MARI, conforme requerimento acostado no Id. 

num. 11238815. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do valor pleiteado pelo credor BANCO 

BRADESCO S.A. (Id. num. 15067558), acrescido de custas processuais, 

se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor BANCO BRADESCO S.A. e o credor MAURO PAULO GALERA 

MARI para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 18 de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002740-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002740-17.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: FRANCISCA RITA MAGALHAES 

ROCHA EXECUTADO: BANCO BMG Vistos. A parte devedora informou 

que efetuou o pagamento do valor da condenação (ID. nº. 14395485) e a 

parte credora postulou pela expedição de alvará da quantia depositada, 

indicando a conta corrente para transferência, bem como a intimação da 

devedora para efetuar o pagamento do valor remanescente, apresentando 

planilha atualizada do débito, conforme evento nº. 15959265. Sendo 

assim, expeça-se alvará eletrônico para liberação do valor depositado 

judicialmente em favor da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) 

possua no instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso 

contrário, intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 

05 (cinco) dias. Determino a intimação da parte devedora para efetuar 

pagamento integral da dívida, de acordo com o cálculo apresentado pela 

autora ou impugnar o valor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 

valor devido ser acrescido de multa. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 19 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003551-40.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES FEITOSA (EXECUTADO)

RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003551-40.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP EXECUTADO: JOAO ALVES FEITOSA, RAQUEL 

DOS SANTOS FERREIRA Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, comprovar a sua condição atualizada de 

microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno 

porte, conforme prevê o art. 8º da Lei n.º 9099/95, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Neste sentido, inclusive, é o enunciado 

135 do Fonaje: “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte 

no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda”. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001320-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE ANDRADE RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico ainda, que procedo a intimação do Exequente, do inteiro teor da 

juntada de ID nº 15893863, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010407-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE DELHA OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO ROBERTO ROMERA 28842723134 (EXEQUENTE)

WILTON MACHADO (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUETONIO PAZ (ADVOGADO(A))

CERAMICA SANTO EXPEDITO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010407-66.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOAO ROBERTO ROMERA 

28842723134 EXECUTADO: CERAMICA SANTO EXPEDITO LTDA - ME 

Vistos. Considerando os princípios norteadores do Juizado Especial Cível, 

principalmente economia processual, celeridade, e a composição amigável 

visando por fim ao litígio, DEFIRO o pedido formulado no Id nº 15800993. 

Assim, DESIGNE-SE audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 19 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

LUCAS ALEXANDRE RICARDO BASSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000389-71.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LUCAS ALEXANDRE RICARDO 

BASSO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. A parte ré informa na 

petição num. 15956104 que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação. Assim, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar os dados bancários para transferência do valor ou requerer o 

que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RODRIGO RODRIGUES ARCARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001054-87.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO RODRIGUES 

ARCARI REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. A parte ré informa 

na petição num. 15943280 que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação. Assim, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar os dados bancários para transferência do valor ou requerer o 

que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011264-15.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (ADVOGADO(A))

ROSIANA DE FATIMA MONTEIRO (REQUERENTE)

SANDRA BATISTA PARREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO (ADVOGADO(A))

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011264-15.2016.8.11.0007 REQUERENTE: SANDRA BATISTA PARREIRA, 

ROSIANA DE FATIMA MONTEIRO REQUERIDO: EDESTINOS.COM.BR 

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Vistos. A parte ré informa na 

petição num. 16031525 que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação. Assim, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar os dados bancários para transferência do valor ou requerer o 

que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

LAURA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000423-12.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LAURA CRISTINA DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Tendo em vista o comprovante de ID num. 

14868378, acostado aos autos pelo requerido, bem como a inércia da 

parte autora, apesar de devidamente intimada para se manifestar, e o 

trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de praxe. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011224-33.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE BARROS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seus 

Patronos, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais, conforme cálculo da contadoria no ID nº 

12713501.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE COSTA SOUZA (REQUERENTE)

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000333-04.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUCIENE COSTA SOUZA 

REQUERIDO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A Vistos. Tendo em 

vista a inércia da parte autora, apesar de devidamente intimada para se 

manifestar, bem como o trânsito em julgado da sentença/acórdão, 

arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de praxe, nos termos do 

artigo 1006 da CNGC/MT, observando-se se há custas pendentes de 

quitação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003226-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO FREDERICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003226-65.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCO AURELIO FREDERICO 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. RECEBO o pleito de emenda à inicial formulado 

pela parte autora (ID num. 15208407) no que tange à comprovação de 

endereço. Intime-se a autora, bem como cite-se a parte requerida para 

comparecerem à audiência de conciliação a ser designada, constando as 

advertências legais. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 19 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002224-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEIA PAULA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002224-60.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: SIRLEIA PAULA DE ARRUDA Vistos. 

INDEFIRO o pedido formulado no evento nº 15815443, porquanto a citação 

da pessoa física deverá ser feita de acordo com o enunciado nº 5 do 

FONAJE (mediante entrega da correspondência ou contrafé no endereço 

da parte ré, ainda que para terceiro, desde que identificado o seu 

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

dias, apresentar endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção. 

Apresentado o endereço, designe-se nova data para sessão de 

conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de outubro de 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003729-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SALOME PEREIRA DE SOUZA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003729-86.2018.8.11.0007 INTERESSADO: SALOME PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Compulsando os 

autos, verifico presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela 

provisória pleiteada, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual deve ser 

deferida a tutela de urgência pretendida pela parte requerente, senão 

vejamos. A probabilidade do direito está revelada pelos documentos que 

instruem a petição inicial, através dos quais é evidenciada a 

verossimilhança das alegações da parte autora. De igual modo, o perigo 

de dano é evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos 

decorrentes dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, 

trazendo efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos 

irreparáveis. Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de 

discutir a questão em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não 

deve figurar no rol de inadimplentes. Nesse sentido, segue a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA 

RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA 

-POSSIBILIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – 

RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESACERTO DA MAGISTRADA 

DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR 

COMPATÍVEL – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E 

RAZOÁVEL. Recurso conhecido e desprovido. A astreinte é uma técnica 

de tutela coercitiva e acessória, que visa a pressionar o réu para que este 

cumpra mandamento judicial, sendo a pressão exercida através de 

ameaça ao seu patrimônio, consubstanciada em multa periódica a incidir 

em caso de descumprimento. Estando presentes os requisitos 

autorizadores da antecipação de tutela, sobretudo em se tratando de 

relação de consumo, não há ilegalidade do magistrado que defere liminar 

para retirada do nome do autor dos registros insertos nos órgãos que 

restringem crédito sob pena de aplicação de multa diária. Não se afigura 

qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 500,00), estando dentro do 

princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Na fase executória, se 

houver excesso, o magistrado poderá decotar o valor para patamar mais 

justo, tratando-se de decisão momentânea. Não há qualquer exigüidade o 

prazo concedido para cumprimento da obrigação que não contem qualquer 

complexidade (48 horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, 

Publicado no DJE 09/03/2015). Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, 

DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar que a requerida se abstenha 

de inserir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem 

como, de protestar o nome da autora em razão das faturas objeto da 

presente demanda. Advirto a parte autora que a presente medida liminar 

não a isenta de pagar as demais faturas que porventura lhe sejam 

cobradas no decorrer do tramite da presente ação, mas apenas as 

faturas que foram trazidas para serem discutidas em Juízo. CITE-SE a 

parte reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação 
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designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de outubro de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001536-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXEQUENTE)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULLY FRANCIELE RUELIS (ADVOGADO(A))

VICENTE DA COSTA LAGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001536-35.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: AVON COSMÉTICOS LTDA 

EXECUTADO: VICENTE DA COSTA LAGE Vistos. Indefiro o pedido 

formulado no Id. num. 15257144, tendo em vista que o presente processo 

já encontra-se na fase de cumprimento de sentença (pedido deferido no 

Id. num. 14362993) e a parte executada já fora intimada a fazer o 

pagamento sob pena da incidência da multa prevista no art. 523, § 1°, do 

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

dias, apresentar o cálculo atualizado do valor exequendo, incluindo o valor 

da multa de 10%. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003194-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AARAO LINCOLN SICUTO (ADVOGADO(A))

DIEGO REIS GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003194-60.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DIEGO REIS GONCALVES 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de 

reconsideração formulado pela parte autora constante do ID n.º 15861141, 

e por consequência, mantenho a decisão exarada por este juízo através 

do ID nº 15668955 por seus próprios fundamentos, eis que não restou 

comprovada a origem da restrição judicial. Ademais, certo é que, em regra, 

a restrição judicial deve ser baixada pela mesma autoridade judicial que 

exarou a ordem de restrição. Ante o exposto, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação já designada. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003256-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO (ADVOGADO(A))

LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003256-03.2018.8.11.0007 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LEONARDO 

CESAR VOLPE NAVARRO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TIM CELULAR 

S.A. Vistos. Cuida-se da análise de pedido de tutela provisória de urgência 

formulado pela parte autora pretendendo que a requerida efetue o 

cancelamento de sua linha de celular (44 99942-0571) e o cancelamento 

da “Recarga Automática”. Analisando os documentos apresentados, em 

confronto lógico com os argumentos expendidos pela parte autora, 

verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido 

liminar. Com efeito, a verossimilhança da alegação está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. O perigo da demora, de igual modo, é 

evidente, pois a manutenção das cobranças indevidas no nome da parte 

autora poderá gerar prejuízos financeiros, privando o requerente de 

gerenciar de maneira adequada seus gastos mensais. Ademais, o perigo 

de irreversibilidade da medida, em casos como este, não existe, pois com 

eventual improcedência do pedido, as cobranças poderão ser efetuadas 

pela parte requerida. A orientação jurisprudencial é clara no sentido de 

que em casos semelhantes é acertada a decisão que determina a 

suspensão dos descontos. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE 

URGÊNCIA – ABSTENÇÃO DE COBRANÇA PELO BANCO – INDÍCIOS DE 

FRAUDE – RETIRADA DE NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – 

REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Havendo indícios de fraude relativos à contratação de cartão 

de crédito, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar 

tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua 

contratação. A eventual contratação de empréstimo por terceiros, por 

meio da utilização de documentos falsos, não afasta a responsabilidade 

da empresa demandada, a teor da aplicação da teoria do risco do negócio. 

Tratando-se de medida reversível, presentes os requisitos do art. 300 do 

CPC, e ausente o risco de dano à agravada, deve ser determinada a 

retirada do nome do agravado dos cadastros restritivos de crédito.” 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE REAPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS POR VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TUTELA 

ANTECIPADA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS EM RELAÇÃO AO 

CARTÃO DE CRÉDITO, ABSTENÇÃO DE INSERIR O NOME DA AGRAVADA 

NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE - 

IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA 

FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 

DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.Estando presente a 

verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela 

antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que 

determina a imediata suspensão das cobranças em relação ao referido 

cartão de crédito; abstenção de inserir o nome da requerente nos 

cadastros de inadimplentes é medida que se impõe, sob pena de se 

frustar, mesmo que em parte, a pretensão discutida. A imposição de 

astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e 

pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela, Se a multa 

fixada encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade, não há falar em redução das astreintes.” NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). Assim, por estarem 

presentes os requisitos legais no caso em questão, que versa sobre 

relação de consumo, o deferimento da liminar é medida que se impõe. Ante 

o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º 

do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para 

determinar que a parte requerida promova as medidas administrativas 

objetivando o cancelamento da linha de celular (44 99942-0571) e o 

cancelamento da “Recarga Automática”, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, conforme requerido no bojo da ação, com fundamento no artigo 6.º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte 

reclamada, a fim de comparecer à audiência de conciliação a designada. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010288-81.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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KEILA MAXIMIANO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010288-81.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: ANDREIA BARBOSA 

EXECUTADO: KEILA MAXIMIANO LIMA Vistos etc. Relatório dispensado em 

face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte credora desiste 

da ação, ante a não localização de bens passíveis de penhora, consoante 

se verifica da movimentação nº. 15748846. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 

921, § 2º, do Código de Processo Civil c/c artigo 53, §4º da Lei nº 

9.099/95. Sem custas. Arquive-se o processo, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 164870 Nr: 1492-96.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Teixeira Carvalho, Caio Cesar Martins 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:19520/O, Jayme Rodrigues de Carvalho Junior - 

OAB:MT/3735

 Processo n.º 1492-96.2018.811.0007

Código: 164870

 VISTOS ETC.

RECEBO os recursos interpostos às fls. 391 e fls. 422, nos termos do art. 

593, CPP.

 Vistas à defesa do réu Lucas Teixeira Carvalho para apresentar as 

razões recursais, no prazo legal.

Após, vistas ao Ministério Público para contrarrazões, no prazo legal.

Posteriormente, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Por derradeiro, consigno que nesta data, as informações processuais 

referente ao HC n. 1011377-41.2018.11.0000 foram prestadas à Terceira 

Secretaria Criminal, conforme comprovante anexo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 15 de outubro de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000231-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. O. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. S. (RÉU)

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

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000231-79.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): FERNANDA DE OLIVEIRA SILVINO RÉU: CARLOS ROBERTO 

DA SILVA Vistos. 1- Declaro a revelia do requerido. 2- Trata-se de “Ação 

de Alimentos” movida por M. de O. da S., menor, representado por sua 

genitora Fernanda de Oliveira Silvino, em face do genitor CARLOS 

ROBERTO DA SILVA, requerendo alimentos em 40% (quarenta por cento) 

do salário mínimo, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias. 3- Noto que a paternidade quanto ao menor autor não é 

discutida sendo o dever de pagar alimentos fato incontroverso. 4- Não há 

nos autos prova comprobatória da situação financeira atual do réu. 

Entretanto, a autora afirma que ao conhecer o requerido este atuava como 

segurança patrimonial, vendo-o diversas vezes ir e voltar para o trabalho 

de forma que não tem dúvida dessa atividade exercida pelo pai do autor. 

5- Tendo em vista todo o narrado, julgo procedente, com resolução de 

mérito, o pedido de condenação ao pagamento de alimentos pelo réu ao 

autor Miguel de Oliveira da Silva, até que complete 18 anos ou termine os 

estudos, os alimentos devem ser pagos no importe de 40 %do salário 

mínimo visto que a profissão do requerido possui piso salarial acima do 

salario mínimo, deverá também o genitor pagar 50% dos remédios 

utilizados pelo menor, comprovados por nota fiscal, e ainda metade dos 

materiais escolares. Sendo assim, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito quanto a esse pedido, nos termos do artigo 487, I do 

novo CPC. 6- Condeno o réu a pagar honorários de 20% sobre o valor da 

condenação. Condeno, ainda, ao pagamento das custas processuais. 7- 

Aguarda – se o trânsito em julgado, após ao arquivo. 8 - Dê se vista dos 

autos ao Ministério Público. Cumpra-se Alta Floresta, 24 de setembro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000959-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 0 9 5 9 - 5 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S/A IVONETE DA SILVA COSTA IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de Intimar o Procurador 

do requerente para que proceda o recolhimento das custas processuais 

para integral cumprimento da Carta Precatória distribuída na 1ª Vara Cível 

da Comarca de Itaituba-PA, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme ofício 

e documentos anexados nos IDs 16027126, 16027127 e 16027128, 

devendo comprovar naqueles autos o recolhimento, para que haja 

efetividade no cumprimento dos atos deprecados. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 19 de outubro de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003718-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER CAETANO LOCATELLI (ADVOGADO(A))

ERVINO FRANCISCO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003718-57.2018.8.11.0007 - PJE ERVINO FRANCISCO 

RODRIGUES EVERTON SILVA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado referente a condução do oficial de justiça até o bairro Centro. 

O recolhimento da diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 

emissão de guias online – Diligências – Emissão de Guia de Diligência, 

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior cumprimento do ato deprecado. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 19 de outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003673-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MATEUS NAHIME ASTOLPHO (REQUERIDO)

M. N. ASTOLPHO - COMERCIO - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003673-53.2018.8.11.0007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL M. 

N. ASTOLPHO - COMERCIO - ME e outros IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado referente a condução do oficial de justiça até o bairro São 

José Operário. O recolhimento da diligência deverá ser feito através do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Diligências – 

Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

ato deprecado. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 19 

de outubro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000563-80.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARCHIOSI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 0 5 6 3 - 8 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S/A MARCELO MARCHIOSI IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 789 da CNGC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 19 de outubro de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000921-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. F. S. F. (ADVOGADO(A))

C. E. F. (ADVOGADO(A))

A. C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. C. D. S. (RÉU)

E. A. D. S. A. D. S. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANI BARROS OAB - 985.229.301-04 (CURADOR)

RACHID NOUJAIN OAB - 210.353.009-82 (CURADOR)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

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

C. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000921-45.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

APARECIDO CORSINO DA SILVA RÉU: WESLEY JEIME CORSINO DA 

SILVA CURADOR: MARCIANI BARROS, RACHID NOUJAIN Vistos. Verifico 

que o presente feito foi saneado no ID14682660, sendo designada 

audiência de instrução e julgamento, todavia, conforme manifestação e 

documento de ID 15986738 os patronos das partes não foram intimados 

corretamente da decisão proferida nos autos, muito menos, tomaram 

ciência de audiência designada, visto que o DJE para intimação abreviou o 

nome das partes, bem como dos patronos. Assim, visando evitar prejuízo 

a qualquer das partes, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 03 de dezembro de 2018, às 14:30 horas. No mais, cumpra-se 

integralmente a decisão de ID1482660. Intimem-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

outubro de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Aviso de Recebimento Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000921-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. F. S. F. (ADVOGADO(A))

C. E. F. (ADVOGADO(A))

A. C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. C. D. S. (RÉU)

E. A. D. S. A. D. S. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANI BARROS OAB - 985.229.301-04 (CURADOR)

RACHID NOUJAIN OAB - 210.353.009-82 (CURADOR)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

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

C. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000921-45.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

APARECIDO CORSINO DA SILVA RÉU: WESLEY JEIME CORSINO DA 

SILVA CURADOR: MARCIANI BARROS, RACHID NOUJAIN Vistos. Verifico 

que o presente feito foi saneado no ID14682660, sendo designada 

audiência de instrução e julgamento, todavia, conforme manifestação e 

documento de ID 15986738 os patronos das partes não foram intimados 

corretamente da decisão proferida nos autos, muito menos, tomaram 

ciência de audiência designada, visto que o DJE para intimação abreviou o 

nome das partes, bem como dos patronos. Assim, visando evitar prejuízo 

a qualquer das partes, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 03 de dezembro de 2018, às 14:30 horas. No mais, cumpra-se 

integralmente a decisão de ID1482660. Intimem-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

outubro de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000921-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. F. S. F. (ADVOGADO(A))

C. E. F. (ADVOGADO(A))

A. C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. C. D. S. (RÉU)

E. A. D. S. A. D. S. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANI BARROS OAB - 985.229.301-04 (CURADOR)

RACHID NOUJAIN OAB - 210.353.009-82 (CURADOR)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

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

C. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000921-45.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

APARECIDO CORSINO DA SILVA RÉU: WESLEY JEIME CORSINO DA 

SILVA CURADOR: MARCIANI BARROS, RACHID NOUJAIN Vistos. Verifico 

que o presente feito foi saneado no ID14682660, sendo designada 

audiência de instrução e julgamento, todavia, conforme manifestação e 

documento de ID 15986738 os patronos das partes não foram intimados 

corretamente da decisão proferida nos autos, muito menos, tomaram 

ciência de audiência designada, visto que o DJE para intimação abreviou o 

nome das partes, bem como dos patronos. Assim, visando evitar prejuízo 

a qualquer das partes, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 03 de dezembro de 2018, às 14:30 horas. No mais, cumpra-se 

integralmente a decisão de ID1482660. Intimem-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

outubro de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 64301 Nr: 3252-95.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP Factoring Fomento Mercantil Ltda, Jânio Viegas de 

Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimação do procuradores das partes 

que foi designado o dia 07 de novembro de 2018, às 11:00 e 14:00 horas, 

para realização da 2ª temporada de Leilão na Comarca de Alta 

Floresta/MT. BEM A SER LEILOADO: Lote 17, Quadra 03, com área 

remanescente de 450,00m² situada neste município de Alta Floresta-MT, 

objeto da matrícula nº 6480, livro 2-AF, do 1º Serviço Notarial e Registral 

desta Comarca, avaliado em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 

reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2289 Nr: 10-61.1991.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto de Admin Financeira da Previdência e Ass 

Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Geral Alta Floresta Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aires Gonçalves - 

OAB:1342/MS, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls.332, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

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

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5948 Nr: 30-13.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iza comercio Derivados de Petróleo Ltda, 

Romero Molina Trindade, Benedita I. C. M. Trindade

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido às fls. 283, julgo necessária nova avaliação dos bens 

imóveis, a ser realizada por Oficial de Justiça, eis que da última avaliação 

efetivada nos autos passaram-se mais de dois anos.

Após a juntada do laudo de avaliação pelo Oficial de Justiça, vistas ao 

Exequente pelo prazo de 5 (cinco) dias manifestar sua concordância ou 

não ao valor atribuído ao bem. Para tanto, esclareço que se a parte 

exequente não concordar com a avaliação realizada e pugnar por 

avaliação feita por avaliador especializado, os honorários periciais serão 

suportados exclusivamente pelo Exequente.

Visando evitar futura alegação de nulidade dos atos praticados, intime-se 

o executado para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

laudo de avaliação.

No mesmo ato deverá ser procedida a intimação do cônjuge do devedor 

acerca da penhora efetuada, bem como do laudo de avaliação elaborado, 

devendo constar do mandado as advertências de praxe.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128726 Nr: 4453-15.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdice Maria da Silva de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB Comercio de Eletrodomésticos Ltda - 

Eletrokasa

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio da Silva Ferreira - 

OAB:21.698-A, Dennis Machado da Silveira - OAB:57752 MT

 Vistos.

Diante da manifestação de fls. 84/85, DEIXO de determinar o recolhimento 

das custas de desarquivamento, vista que beneficiária da gratuidade da 

justiça.

INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

cálculo atualizado do débito para o devido cumprimento de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127328 Nr: 3733-48.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Dias da Silva & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116334 Nr: 4569-55.2014.811.0007

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Manoel Marques Rodrigues, Marcirene Correia de 

Melo Rodrigues, SIDERLEY CASADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Vinícius de Miranda, Wagner Jeferson 

Miranda, Renilda Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Juliano Dos Santos Cezar - OAB:14428-B/MT, 

Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:11324/MT

 Vistos.

Intime-se A Parte Embargada para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141532 Nr: 3823-22.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de JOSÉ APARECIDO 

GONÇALVES.

FUNDAMENTO. DECIDO.

HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte requerente (fl. 

64), e por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Novo 

Código de Processo Civil, devendo ser dadas as baixas necessárias em 

eventuais gravames.

DEIXO de condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, 

visto que a Requerida sequer foi citada, por outro lado CONDENO a Parte 

Autora ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais.

Doutro lado, DETERMINO a baixa definitiva da penhora, lançada nos 

veículos do executado à fl.61.

Diante da desistência do prazo recursal pela parte requerente, após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

Observadas as formalidades legais, deem-se as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106879 Nr: 2208-02.2013.811.0007

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Seiki Enokawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mantes e Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:MT/24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira B. Negrão - 

OAB:MT. 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6013/MT

 Desta forma, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos de 

declaração. Por fim, DETERMINO que seja republicada a sentença 

proferida para ciência e intimação da parte Embargada, visto que a parte 

Embargante já tomou ciência da referida decisão quando da interposição 

dos embargos de declaração. Intima-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141200 Nr: 3628-37.2016.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Wagner - Espólio, Ana Lima de Souza Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63017 Nr: 2113-11.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Souza Metal Ltda, Antonio 

Fernandes de Souza

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

União - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Ticianel - 

OAB:6.877-MT

 Vistos.

Indefiro o pedido formulado pelo exequente às fls.115/116, eis que este 

juízo já realizou buscas de valores em nome dos executados via 

BacenJud, e o valor encontrado foi irrisório, conforme se vê à fl.59. Bem 

como consta nos autos Termo de penhora do imóvel encontrado em nome 

do executado, conforme fl. 74.

Também não se identifica qual seria a viabilidade, para o exequente, de 

uma possível penhora dos armamentos encontrados em nome dos 

executados.

Assim, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja contagem terá início a partir 

da intimação pessoal. Ademais, determino que conste no respectivo 

mandado de intimação que, caso não se manifeste no prazo mencionado, 

o feito será extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107857 Nr: 3263-85.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Seiki Enokawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mantes e Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira B. Negrão - 

OAB:MT. 7.330, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6013/MT

 Desta forma, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos de 

declaração. Por fim, DETERMINO que seja republicada a sentença 

proferida para ciência e intimação da parte Embargada, visto que a parte 

Embargante já tomou ciência da referida decisão quando da interposição 

dos embargos de declaração. Intima-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104961 Nr: 151-11.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Henrique de Paula Abdalla

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 181, esclareço que o bem encontrado 

via sistema Renajud foi restrito de sua transferência, conforme 

comprovante de fl.180, assim, de acordo com o artigo 845, §1º, do Novo 

Código de Processo Civil, proceda-se a penhora dos veículos descritos à 

fl. 180 no endereço descrito na inicial, visto que não foi apresentado novo 

endereço pela exequente.

O bem a ser penhorado deve ser avaliado e depositado em poder do 

executado, que assumirá o encargo de depositário fiel do bem e exercerá 

o ônus de guardá-lo e conservá-lo, bem como de não dispor do mesmo, 

sob pena de ser considerado depositário infiel.

Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de sua citação ou último endereço cadastrado nos autos, 

acerca da penhora.

Após a efetivação da medida, no prazo de 10 dias, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento.

Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento 

mercantil), a penhora subsistirá, bem como a excussão subsequente. Em 

tal hipótese, fica garantida a preferência da instituição financeira no 

recebimento do produto da arrecadação, até o limite de seu crédito.

Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora serão 

por conta da parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115617 Nr: 3922-60.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIA REGIONAL BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SOUSA LOPES - 

OAB:14910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Ricardo Gois Teixeira - 

OAB:154.338-SP

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fl. 243-v, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

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

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 118057 Nr: 5992-50.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Atual denominação do Banco Itaú 

S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene do Prado Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Miro da Silva - 

OAB:OAB/MT 16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro os pedidos formulados pelo exequente às fls.94/94-v, eis a 

suspensão da CNH da parte executada em nada irá contribuir com o 

deslinde do processo, pois não há nos autos indicativos de que a parte 

devedora, vêm se ausentando do país, custeando viagens e lazer 

(principalmente) em detrimento da obrigação aqui pendente. Também não 

se identifica qual seria a utilidade, para o exequente, de um possível 

bloqueio de CNH da executada.

Assim, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, dê prosseguimento ao feito, visto que foi encontrado um 

veículo em nome da executada à fl.87, sendo o mesmo bloqueado de sua 

transferência, conforme decisão de fl.86. Ademais, determino que conste 

no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste no prazo 

mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 172316 Nr: 5086-21.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wendder Rafael de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Nadaf Gusmão - 

OAB:16284

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

Mato Grosso - OAB:

 DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da 

Gratuidade de Justiça e DETERMINO a intimação da parte requerente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias (em analogia ao §2º, do art. 101, do 

CPC/15), realize o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 

102, do Novo Código de Processo Civil.Anoto que em caso de litigância de 

má fé poderá a parte autora ser condenada ao pagamento do décuplo das 

custas processuais. Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98848 Nr: 7165-17.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Scheidt & Cia Ltda - ME, Márcia Scheidt, 

Edson Dantas Rodrigues, Alcena Nilson Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23.016

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 135/146, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

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

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122442 Nr: 852-98.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Lupércio Pereira Rabecini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Douglas Laureth Rozzatti, Cleber Jose 

Rozzatti

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro parcialmente o pedido de fl. 66.

Expeça-se ofício ao INSS para informar os registros do vínculo 

empregatício e/ou endereço atualizado dos executados Cleber José 

Rozzatti e Maicon Douglas Laureth Rozzatti, no prazo de 15 (quinze) dias.

Prestada a informação pelo INSS, proceda-se a penhora do veículo 

descrito à fl. 65 no endereço apresentado pelo INSS.

O bem a ser penhorado deve ser avaliado e depositado em poder do 

executado, que assumirá o encargo de depositário fiel do bem e exercerá 

o ônus de guardá-lo e conservá-lo, bem como de não dispor do mesmo, 

sob pena de ser considerado depositário infiel.

Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de sua citação ou último endereço cadastrado nos autos, 

acerca da penhora.

Após a efetivação da medida, no prazo de 10 dias, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento.

Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento 

mercantil), a penhora subsistirá, bem como a excussão subsequente. Em 

tal hipótese, fica garantida a preferência da instituição financeira no 

recebimento do produto da arrecadação, até o limite de seu crédito.

Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora serão 

por conta da parte exequente.

Cumpra-se.
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Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106631 Nr: 1945-67.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Triângulo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoi Correia e Correia Ltda - EPP, Cristiano 

Godoi Correa, Jonatas Godoi Correia, Tatiane da Costa Meirelles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adahilton de Oliveira Pinho - 

OAB:152.305 - SP, André Luís do Prado - OAB:292.974 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 121, esclareço que os bens 

encontrados via sistema Renajud foram restritos de sua transferência, 

conforme comprovante em anexo, assim, de acordo com o artigo 845, §1º, 

do Novo Código de Processo Civil, proceda-se a penhora do veículo 

encontrados no endereço descrito na inicial.

O bem a ser penhorado deve ser avaliado e depositado em poder do 

executado, que assumirá o encargo de depositário fiel do bem e exercerá 

o ônus de guardá-lo e conservá-lo, bem como de não dispor do mesmo, 

sob pena de ser considerado depositário infiel.

Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de sua citação ou último endereço cadastrado nos autos, 

acerca da penhora.

Após a efetivação da medida, no prazo de 10 dias, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento.

Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento 

mercantil), a penhora subsistirá, bem como a excussão subsequente. Em 

tal hipótese, fica garantida a preferência da instituição financeira no 

recebimento do produto da arrecadação, até o limite de seu crédito.

Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora serão 

por conta da parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 101335 Nr: 2943-69.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distarctica - Distribuidora de Bebidas Ltda - 

EPP, Maria Ines Valverde Arroteia, Edson Arrotéia

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 66).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 921 

do NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, certifique-se e intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124663 Nr: 2164-12.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues de Almeida

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

- OAB:16.691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido pela parte Autora (fls. 

156/157), o qual seja até a data de 27/12/2018, conforme determinado pela 

lei nº 13.340/2016, em seu art. 10.

 Remeta-se ao ARQUIVO PROVISÓRIO, podendo o Requerente a qualquer 

momento solicitar o desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se, devendo a parte Autora 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito, sob pena 

de extinção do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119168 Nr: 6872-42.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls.284/285, quanto a condenação da parte 

exequente ao pagamento das custas e honorários, visto que esse ponto já 

foi decidido à fl.272, sendo a exequente condenada a tal pagamento, com 

as ressalvas dispostas nos §§3º e 4º do artigo 98 do CPC.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fl.283.

Com a intimação das partes, e expedição dos alvarás necessários, 

voltem-me conclusos para extinção do feito pelo pagamento integral da 

dívida.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1137 Nr: 159-47.1997.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdO-E, CAdO, MFdO, SdOJ

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Samira Payão 

Franco - OAB:239.437, Leocássia Medeiros de Souto - 

OAB:114.219-D, Marcos Campos Dias Payão - OAB:96.057-SP

 Vistos.

Proceda-se o translado das principais peças destes autos aos autos de 

código 1140, sendo que o acervo arrolado nos presentes autos deve ser 

direcionado ao processo principal, de código 1140.

Após, ao arquivo com as baixas necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140270 Nr: 3085-34.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) 

S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Creuza de Abreu Vieira 

Coelho - OAB:68.516-RJ, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - 

OAB:13082-MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos por MATRINCHÃ 

TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S/A às fls.88, contra a decisão 

de fls.85/86, alegando, em síntese, que houve excesso de bloqueio, visto 

que o valor da dívida era de R$10.198,99 e foram bloqueados à fl.76 o 

total de R$50.991,45.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.
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No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a parte 

Embargante está totalmente equivocada quando de suas alegações, pois 

basta verificar/folear os anexos de fls.76/76-v e 87/87-v, os quais 

demonstram que foram encontrados valores além do total da dívida, motivo 

pelo qual apenas o montante da dívida, ou seja, o valor de R$10.198,29 foi 

BLOQUEADO e os demais valores foram DESBLOQUEADOS.

Mais ainda, basta verificar o comprovante de fl.89, que atesta o valor que 

foi transferido para a conta judicial, estando a parte embargante totalmente 

equivocada em suas alegações de fl.88

 Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1022 do 

Novo Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes 

embargos declaratórios.

Por fim, cumpra-se integralmente a sentença de fl.86.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 27679 Nr: 112-29.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalino Teza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluir Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 A par disso, verificado que não houve a indicação de qualquer matéria 

que pretendia a revisão e tampouco especificaram os valores 

supostamente indevidos, nestes termos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, 

com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito.Deixo de condenar o impugnante ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, visto que DEFIRO desde já os benefícios da 

justiça gratuita.Transitado em julgado a referida decisão, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê o regular 

prosseguimento ao feito, pugnando pelo que entender ser de direito, sob 

pena de arquivamento do feito.P. R. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105749 Nr: 997-28.2013.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Helena de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante dos pedidos de fl.210, expeça-se alvará de levantamento do valor 

encontrado via bacenjud à fl.203, a ser depositado na conta apresenta à 

fl.210.

Outrossim, intime-se a parte autora para em, 15 (quinze) dias, apresentar 

o valor atualizado da dívida, com o abatimento do valor encontrado via 

bacenjud.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125614 Nr: 2759-11.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejanira Martins de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilaine Matchil Machado da Silva, Sergio J. 

Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim da Fonseca 

- OAB:7010/MT, Paulo Celerino Alvim da Fonseca - OAB:10.629-MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl.196.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para a juntada da Certidão de Óbito 

do requerido Sergio de Jesus da Silva.

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos 

termos do art. 313, do CPC/15.

Intime-se a requerente para que promova a devida substituição 

processual, a qual seja a citação do respectivo espólio, de quem for o 

sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros.

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, certifique-se e intime-se as 

partes para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 27277 Nr: 3914-69.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Bortoletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Galadinovic Alvim - 

OAB:14371/MT, Jayme Rodrigues de Carvalho Junior - 

OAB:MT/3735, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:3.285/MT, JULIANO 

GALADINOVIC ALVIM - OAB:17010, Thaizze de Oliveira Langaro - 

OAB:14.756/MT, Vilma Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 377, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

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

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128107 Nr: 4138-84.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Kirin Indústria de Bebidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distarctica - Distribuidora de Bebidas Ltda - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Camargo Silva - OAB:, 

Elson Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT, Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E, Vinicius Camargo Silva - OAB:155.613

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

OAB:4.136-A

 )Assim, retifique-se a autuação do feito e o Sistema Apolo, a fim de que 

passe a constar também no polo passivo da ação o nome do sócio 

administrador da empresa executada (Sr. Edson Arrotéia – CPF 

nº175.837.481-00).Após, cite-se o sócio executado no endereço indicado 

na petição retro (fl.103).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105754 Nr: 1002-50.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oi S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alta Floresta-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

OI S/A, devidamente qualificada nos autos, interpôs embargos de 

declaração em face da decisão proferida às fls. 398/398-v, alegando que 

houve omissão, vez que o crédito em questão deve ser sujeito ao plano de 

recuperação judicial (fls.400/404 c/c documentos de fls.405/515).

Intimada, a parte Requerida manifestou às fls.517/521, pela rejeição dos 

embargos de declaração opostos, diante da inadequação da via eleita.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a matéria 

desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de recurso, já que 

consiste em irresignação da parte recorrente à decisão proferida.

Cabe salientar que, os embargos de declaração tem por escopo a 

integração, o esclarecimento ou o reparo apenas da decisão (em sentido 

amplo) embargada, não se prestando a atingir diversas outras decisões já 

proferidas nos presentes autos, as quais restam acobertadas pela 

preclusão.

Dessarte, a suposta omissão alegada nos embargos de declaração já teve 

o seu posicionamento tomado por este juízo, quando do proferimento da 

decisão de fls.398/398-v.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, por não estar configurada qualquer hipótese de 

cabimento, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação 

implementada pelo §1º, do art. 489, do CPC, eis que se apreciou, dentro 

dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de fls.398/398-v.

Publique-se.

Registra-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 117251 Nr: 5355-02.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Fábio Joanucci

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 296/298, logo, EXPEÇA-SE ofício ao INSS para que 

o mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a alteração do benefício 

(espécie 31) para aposentadoria por invalidez (espécie 92), conforme 

sentença proferida às fls. 260/263, já transitada em julgado conforme 

certidão de fl. 266.

No mais, esclareço que o ofício de fl. 288, menciona que o referido 

benefício será cessado na data fixada pelo Juízo, ocorre que tal 

informação é inverídica, uma vez que r. sentença não menciona prazo, 

pois tratar-se de beneficio assistencial de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, e não auxílio-doença, na qual constatou-se que incapacidade 

do requerente é total e permanente, assim tem-se caráter definitivo e por 

tempo indeterminado.

Intimem-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105118 Nr: 318-28.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rebonato & Rebonato Ltda, Marlene Rebonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiranit Madeiras Ltda

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

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Moreira de 

Negreiro - OAB:3.530-A

 Vistos.

 Cuida-se de Procedimento de Cumprimento de Sentença, cujo regular 

processamento foi deferido à fl. 142.

A parte exequente manifestou pela extinção do presente feito, pela 

satisfação do débito (fl.143).

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Considerando que o Executado liquidou o saldo devedor, 

conforme informa a petição de fl. 143, o processo será julgado com 

resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Custas processuais finais conforme sentença. Sendo que isento do 

pagamento dos honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125976 Nr: 2980-91.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Siqueira da Luz

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

Energisa

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos.

Em tempo, corrijo o erro material na decisão de fl.164, visto que até o 

presente momento a parte executada não pagou as custas processuais, 

eis que conforme sentença de fls.52/57 foi condenada ao pagamento das 

custas processuais.

Diante do exposto, intime-se a parte sucumbente para pagamento das 

custas processuais, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as 

disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106633 Nr: 1947-37.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente acerca do desarquivamento dos autos, bem como para 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120247 Nr: 7683-02.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Alves de Moura, Onice Perroni de 

Moura

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:19520/O

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 
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obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 86/87, bem como para requerer o 

que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110719 Nr: 6309-82.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Alves de Andrade

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 113/114, bem como para requerer 

o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113383 Nr: 1918-50.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo Nicodemos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas para 

distribuição da Carta Precatória de Citação. O recolhimento das custas 

poderá ser feito através da emissão das guias no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 

emissão de guias online - Primeira instância - "carta precatória", bem como 

para comprovar nos autos o pagamento afim de remeter a Carta Precatória 

diretamente à Distribuição da Comarca de Sinop/MT.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107516 Nr: 2894-91.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEdIL-M, JSP, MdRFS

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de bens e ativos financeiros do(s) executado(s) pelo 

sistema Infojud conforme documentos de fls. 145/152, bem como para 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102069 Nr: 3967-35.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Giacomin da Cruz - 

OAB:16.357-O/MT, Marcio Aparecido Spagnolo - OAB:17600/0 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:MT/9415

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento das 

custas para distribuição da Carta Precatória de Penhora. O recolhimento 

das custas poderá ser feito através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no 

ícone emissão de guias online - Primeira instância - "carta precatória", bem 

como para comprovar nos autos o pagamento afim de remeter a Carta 

Precatória diretamente à Distribuição da Comarca de Colider/MT.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63919 Nr: 2918-61.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Rocha Pereira

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para providenciar a notificação do seu constituinte, afim de 

que regularize a sua situação cadastral perante a Receita Federal, no 

prazo de 15 (quinze) dias, visto que o sistema de emissão de precatório 

E-ProcWeb não admitiu a conclusão da emissão do documento requisitório 

face a irregularidades existentes no CPF do autor.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121992 Nr: 616-49.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POUSADA JURUENA LTDA ME, Rayanne da 

Costa Santos, Raylan da Costa Santos, HILDACIR MATOS DA COSTA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICO BRAGA 

CURI - OAB:25382

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000921-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. F. S. F. (ADVOGADO(A))

C. E. F. (ADVOGADO(A))

A. C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. C. D. S. (RÉU)

E. A. D. S. A. D. S. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANI BARROS OAB - 985.229.301-04 (CURADOR)

RACHID NOUJAIN OAB - 210.353.009-82 (CURADOR)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)
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M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

C. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000921-45.2017.8.11.0007. AUTOR(A): 

APARECIDO CORSINO DA SILVA RÉU: WESLEY JEIME CORSINO DA 

SILVA CURADOR: MARCIANI BARROS, RACHID NOUJAIN Vistos. Verifico 

que o presente feito foi saneado no ID14682660, sendo designada 

audiência de instrução e julgamento, todavia, conforme manifestação e 

documento de ID 15986738 os patronos das partes não foram intimados 

corretamente da decisão proferida nos autos, muito menos, tomaram 

ciência de audiência designada, visto que o DJE para intimação abreviou o 

nome das partes, bem como dos patronos. Assim, visando evitar prejuízo 

a qualquer das partes, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 03 de dezembro de 2018, às 14:30 horas. No mais, cumpra-se 

integralmente a decisão de ID1482660. Intimem-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

outubro de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002207-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

ANDERSON CANGUCU (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA CANGUCU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002207-24.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA CANGUCU, ANDERSON 

CANGUCU REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Vistos. 

INTIME-SE a Parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua 

os autos com a certidão de óbito do herdeiro ANTÔNIO ADEMIR 

CANGUÇU, bem como, conforme requerido pelo MPE, a Certidão de 

Dependentes do INSS e Certidão de Inexistência de Testamento, expedida 

pelo CENSEC. Após, VOLTEM-ME os autos conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 19 de outubro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002245-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERENTE)

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002245-36.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Tendo em vista o entendimento 

jurisprudência majoritário de que, para que o feito reconvencional ou 

inicial, seja extinto por ausência de preparo, necessária se faz a intimação 

da parte para que providencie o recolhimento do valor em questão, 

INTIME-SE a CLARO S. A., para que, nos termos do artigo 290 CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas de despesas 

de ingresso. Deverá a mesma, no prazo acima assinalado, ainda, atribuir o 

valor à causa na reconvenção, nos termos dos artigos 292 e 319, V do 

CPC. DETERMINO, ainda, que as partes, no prazo de 30 (trinta) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, delimitando a pertinência 

das mesmas, sob pena de indeferimento, vindo-me, após, os autos 

conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento ou 

eventual julgamento antecipado do mérito. Deverão às partes, no mesmo 

ato, apresentarem o rol de testemunhas. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta/MT, 19 de outubro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001362-60.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

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

NILCO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001362-60.2016.8.11.0007. 

AUTOR(A): NILCO PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. NILÇO PEREIRA, devidamente qualificado e 

representado nos autos, propôs a presente “Ação Previdenciária de 

Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Restabelecimento de 

Auxílio-Doença e Tutela Provisória de Urgência” em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, que se 

encontra incapacitado para o trabalho de forma definitiva, razão pela qual 

entende fazer jus ao recebimento do auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez conforme grau de incapacidade. Com a inicial (ID. 4500928) 

forma juntados documentos via Sistema PJE. Recebida a inicial ao ID. 

4503149, oportunidade em que foi determinada a realização de perícia 

médica, bem como postergada a apreciação do pedido de tutela 

antecipada. A Parte Autora manifestou-se ao ID. 6711052, instruindo os 

autos com documentos. Ao ID. 12883955 foi juntado nos autos o laudo 

pericial, constatando pela incapacidade total e permanente da Parte 

Autora. A Autarquia Federal apresentou contestação, alegando 

preliminarmente a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 103, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, e no mérito aduziu que a parte autora não 

comprovou fazer jus a concessão do benefício previdenciário pleiteado, 

pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos constantes na inicial 

(ID. 13724489 e seguintes). A parte autora apresentou impugnação à 

contestação ao ID. 15555750. Após, vieram-me os autos conclusos para 

sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de ação previdenciária 

proposta por NILÇO PEREIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez conforme grau de 

incapacidade. Quanto a preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, 

esta não merece prosperar, pois o indeferimento do benefício na via 

administrativa se deu em 07.04.2016, e a ação foi ajuizada em 16.12.2016, 

portanto, longe de operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento 

da ação. Assim, indefiro a preliminar suscitada e passo a análise do 

mérito. A Lei nº 8.213/91 preconiza, nos artigos 42 a 47, que o benefício 

previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado 

que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) 

contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da 

atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado. O art. 

42 e seguintes da referida lei, estabelecem os requisitos para obtenção ao 

beneficio da aposentadoria por invalidez, quais sejam: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Igualmente, em seu art. 59, prevê a 

Lei n.º 8.213/91, os requisitos para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, quais sejam: a) qualidade de segurado; 

b) ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual 

por mais de 15 (quinze) dias consecutivos; e c) que a doença ou lesão 

invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do 

segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão. Estabelecidas às premissas legais, examinemos o caso 

em concreto. Submeteu-se a requerente à perícia médica, sendo que o 

expert, Dr. Charles Miranda Medeiros (CRM/MT 3253) constatou que a 
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parte autora sofre de “Hanseníase e Sequelas de Acidente Vascular 

Cerebral”, além de afirmar que a parte autora está incapacitada de forma 

total e permanente para suas habituais atividades. De acordo com o laudo 

pericial, após análise clínica e exames complementares, a parte autora 

está incapacitada para exercer seu labor e essa incapacidade é 

permanente. Quanto à qualidade de segurada da previdência e carência, a 

autora deveria comprovar a contribuição no período de 12 (doze) meses 

anterior ao requerimento do benefício, o que foi feito. Restou demonstrado, 

ainda, que a enfermidade da autora se agravou após sua filiação ao 

Regime Geral da Previdência Social. Assim, em face da conclusão pericial 

acima exposta e comprovada a qualidade de segurada, bem como 

cumprida a carência nos termos do art. 25, I, da Lei 8.213/91, a parte 

autora faz jus à concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, 

uma vez que preenchidos os requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e 

seguintes da Lei 8.213/91. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial e CONDENO o INSS a implantar o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez a autora, com renda a ser calculada pelo 

INSS, desde a data do indeferimento do benefício na via administrativa 

(07.04.2016), o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito 

em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do 

indeferimento do benefício na via administrativa (07.04.2016), corrigidas 

monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de 

juros moratórios de 0,5% ao mês. ANTECIPO a tutela para determinar ao 

INSS que implante em favor da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

benefício de aposentadoria por invalidez com renda mensal a ser 

calculada pela Autarquia Federal, uma vez que presente a 

verossimilhança nos próprios fundamentos desta sentença e o periculum 

in mora na natureza alimentar do benefício pleiteado. Isento de custas e 

despesas processuais, por se cuidar da Fazenda Pública, salvo quanto 

àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 

2001. Entretanto, condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre as parcelas vencidas, (súmula 111 

do STJ) levando-se em conta o disposto no artigo 85, § 3º, do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de determinar a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal, já que o valor da condenação, 

nitidamente, não excederá a 60 (sessenta) salários mínimos. Após o 

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

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

outubro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito 

Número do CPF: 254.551.681-34. Nome da Mãe: Regina Barbosa dos 

Santos. Nome do Segurado: Nilço Pereira. Endereço do Segurado: Rua 

H15, número 513, Bairro Centro, Alta Floresta/MT. Benefício Concedido: 

Aposentadoria por invalidez. Renda Mensal: A ser calculado pelo INSS. 

Data do início do Benefício-DIB: 07 de abril de 2016.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284770 Nr: 9945-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Antonio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA, Luiz Alberto 

Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA PICCIRILLO 

GOMIDE - OAB:23.337, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252, 

CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - OAB:23.337

 VISTOS.

1. Em que pese a interposição do Agravo de Instrumento nº. 

1011432-89.2018.8.11.0000, MANTENHO a decisão objurgada (fls. 

250/252), por seus próprios fundamentos.

2. No entanto, uma vez que foi aplicado efeito suspensivo à citada 

decisão, por determinação proferida no supracitado Agravo de 

Instrumento, quanto à restituição dos animais, AGUARDE-SE a audiência já 

designada e CUMPRAM-SE as demais determinações contidas às fls. 

250/252.

3.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68125 Nr: 1653-04.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. H. Lima Goes - Me, Joel Hipolito Lima Góes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 2.680, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/RO 2.484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734, Sandro Roberto Mota Serra - OAB:MT 15.502

 Vistos.

 1. Conforme disposto no art. 4º, da Lei Complementar 26, de 1975, são 

impenhoráveis os valores creditados nas contas individuais dos 

participantes PIS-PASEP, senão vejamos:

Art. 4º: As importâncias creditadas nas contas individuais dos 

participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado 

o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares. 

(Grifo nosso)

2. Dessa forma, com razão o pedido do executado, que, às fls. 157/162, 

pugna pelo desbloqueio das verbas penhoradas via Sistema BACENJUD 

(fls150/152).

 3. Sendo assim, DEFIRO o pedido retro (fls. 157/162), e por consequência 

DETERMINO o desbloqueio das verbas constritas às fls. 150/152.

4. Ademais, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instrua o feito com a planilha de débito atualizada, bem como 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito para 

o seu prosseguimento, sob pena de arquivamento.

5. Após, voltem-me os autos conclusos para as devidas deliberações.

 6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191333 Nr: 11268-71.2014.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Décio Bolognini, Vilmondes Sebastião Tomain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA DE SOUSA NOBRE - 

OAB:MG 136.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263416 Nr: 15121-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer, 

IZILDA MITTERSTAINER PIFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que o 

mandado,de fls. 123/124 fora devolvido na secretaria com diligência 
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parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264983 Nr: 16155-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Gomes & M. Reis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. G. Sirqueira - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Gabriel Gonçalves dos Reis - OAB:MT 20.062, Lélis 

Bento de Resende - OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Rodrigues 

dos Santos - OAB:MT 17.066

 Nos termos da CNGC, procedo a intimação do, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, junte aos autos comprovante de pagamento da referida 

parcela, sob pena do prosseguimento do feito, com o reinicio dos atos 

executivos, nos termos do que dispõe o art. 916, §15º, I, do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 198364 Nr: 2717-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Ferreira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:128938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 624 Nr: 1233-82.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Oswaldo Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE CAPARROZ 

GOMES - OAB:218.270/SP

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que a carta 

precatória de fls. 308/317 fora devolvido na secretaria com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177043 Nr: 11191-96.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Silvério Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charlene Dela Libera Duarte 

Siqueira - OAB:GO/28920, Vitor Chaves Siqueira Duarte - OAB:GO 

27.148

 Nos termos do despacho de fls. 72, impulsiono os autos e procedo a 

intimação da parte autora para se manifestar nos autos no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283312 Nr: 9092-80.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel da Cruz Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Vitor Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41238 Nr: 1519-79.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MIGUEL DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enésio Coelho de Souza, MARLEIDE MESQUITA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A, Gabriel Gonçalves dos Reis - OAB:MT 

20.062

 Em cumprimento à determinação de fl. 380, item 2, e já regularizada a 

representação processual dos executados, impulsiono o feito para que 

sejam os mesmos intimados, via DJE, para se manifestarem sobre o laudo 

de avaliação de fls. 349/350, em 15 (quinze) dias, nos termos da decisão 

de fl. 380.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82926 Nr: 6178-92.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Guimarães de Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTOR(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 564,72 (quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e 

dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três 

reais e vinte um centavos), referente à custas, e R$ 261,51 ( duzentos e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 23 de 949



sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), referente a taxa, e o 

valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164262 Nr: 6010-51.2012.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy José Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Paulo Henrique Gomes Marques - 

OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTOR(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 1.325,50 (Um mil e trezentos e vinte cinco reais e cinquenta 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 611,68 ( seiscentos e onze e 

sessenta e oito centavos), referente à custas, e R$ 713,82 (setecentos e 

treze reais e oitenta e dois centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71671 Nr: 4945-94.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeni Resende Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Excelsior de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:OAB-MT 5.446, CRISTIANO DIONÍSIO LIRA E SILVA - 

OAB:OAB/GO 17.118, LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - 

OAB:25468/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736, Fernando Garcia Barbosa - OAB:MT 

17.134

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDO(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. No valor correspondente 

de R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 61432 Nr: 4551-24.2006.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Carvalho de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Bavaresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, JACY HOLLEBEN LEITE - OAB:OAB/MT 6.151-A, Maria 

Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, Roldrigo Queiroz de 

Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:MT 5.048, HELENA MARIA ANTUNES - OAB:4546/SC

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud positivo/executado(a)

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou frutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimado o(a) executado(a) a se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do §3º, do artigo 854, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 55658 Nr: 25-14.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.V.T.ALVARES - ME, Lilian Vilela Torres 

Alvares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 42454 Nr: 909-14.2004.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionísio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Roberto Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Luiz Aires Cirineu Neto - OAB:MT 4.451-A, Ozair Silva Proto - 

OAB:MT 4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 30 DIAS
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AUTOS N. 909-14.2004.811.0004-id.42454

ESPÉCIE: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Dionísio Barbosa

PARTE REQUERIDA: Jose Roberto Oliveira

INTIMANDO(A, S): Dionísio Barbosa, Cpf: 20804059187, Rg: 0117040-0 

SSP MT Filiação: Cristiano Barbosa e Dolores Barbosa, data de 

nascimento: 30/09/1938, brasileiro(a), natural de Campo grande-MS, 

casado(a), lavrador/aposentado, Endereço: Rua W-31, Qd.30, Lote 25, 

S/n, Bairro: Wilmar Peres, Cidade: Barra do Garças-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 05 (CINCO), SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO 

ART.485,§ III, DO CPC, devendo para tanto manifestar-se dando 

andamento ao feito.

Eu, Julia da Silva Teixeira Buttner, digitei.

 Barra do Garças - MT, 16 de outubro de 2018.

Vanessa Faria de Freitas

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 104198 Nr: 9200-90.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. N. da Silva - Me, Maria Elizabeth Rodrigues 

Arrais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, determino a realização de penhora por meio do Sistema Bacen 

Jud dos ativos encontrados em nome do executado.

2. PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219949 Nr: 2794-43.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 

Alimentação de Barra do Garças e Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:Oab/MT 13245-A, Takechi Iuasse - 

OAB:MT 6.113-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284770 Nr: 9945-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Antonio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA, Luiz Alberto 

Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA PICCIRILLO 

GOMIDE - OAB:23.337, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252, 

CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - OAB:23.337

 Certifico e dou fé que nesta data procedi a renumeração dos autos a 

partir das fls.256

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273902 Nr: 3488-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Postalis - Instituto de Seguridade Social dos correis e 

Telégrafos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE - Paiva Agricultura S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 219.663, Renata Mollo dos Santos - OAB:SP 179.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para que se 

proceda a expedição de ofício à Comarca Deprecante solicitando a 

intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do oficial 

de justiça de fs. 61, no prazo de 30 dias, sob pena de devolução da 

missiva sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243709 Nr: 1871-80.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718, Lucimar Cristina Gimenez - OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199906 Nr: 3697-15.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalúrgica Gerana Ltda Me, Silas Pereira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC par comparecer na Secretaria no prazo de 10 dias e 

retirar a carta precatória para distribuição: "Expedida a carta precatória, 

intimar a parte para diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, 

ressalvados os casos em que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. 

§ 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante. § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da 

entrega da carta precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição 

no Juízo deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 25 de 949



secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171980 Nr: 4801-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Rempel Ltda, Ivete Carvalho 

Rempel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA FREITAS BORGES - 

OAB:OAB/MT 14.639, CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 14.848, CLEBER LEMES ALMECER - OAB:OAB/MT 

11.378, DOUGLAS TADEU MAGALHÃES - OAB:AOB/MT 14.827, FELIPE 

EDUARDO DE AMORIM XAVIER - OAB:OAB/MT 16.524, INALDO XAVIER 

DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 9.270, LAÍS PAULINO 

VILELA CAVALHEIRO - OAB:OAB/MT 15.368, LUCIANA JOANUCCI 

MOTTI - OAB:7.832, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 14.232, Marco Antônio Mari - OAB:MT 15.803, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Rodrigo Sampaio de Siqueira - 

OAB:9.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264106 Nr: 15582-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Limongi de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258, TAKECHI IUASSE - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: "Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas das cartas 

precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do Estado de 

Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante. § 2º 

Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta precatória, 

intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187336 Nr: 8160-34.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cipriano Generoso de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Batista de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada, ora requerente, para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 

1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 50917 Nr: 1200-77.2005.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Agralmat Máquinas & Veículos Ltda, Cristiano Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricieri Silvio Sichieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, EDMILSON MARTINS DO NASCIMENTO - OAB:8140/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286880 Nr: 11165-25.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antônio de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmec Transportes Ltda, Carlos Eduardo 

Lima Neves, Zurich Minas Brasil Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do CPC e considerando que não haverá tempo hábil para 

citação dos requeridos no novo endereço informaod em fls. 100, 

impulsiono os autos e os remeto conclusos para deliberações e possível 

redesignação de audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243133 Nr: 1472-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. da Silva - Me, Sebastião Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41622 Nr: 735-05.2004.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerônimo Sypriano de Carvalho, Esperança Souza 

Carvalho, Virgilina Mathias Sebba, Rodrigo Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Rosa de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30

Nome do intimando: Esperança Souza Carvalho, Cpf: 02754932100, Rg: 

011.801 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: Rua 

16, Qd. 24, Casa 06, Bairro: Jardim Piracema, Cidade: Barra do Garças-MT
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Requerente: Jerônimo Sypriano de Carvalho, Cpf: 02754932100, Rg: 

309.976 SSP MT Filiação: Egidio Sipriano de Carvalho e de Amelia Firmino 

de Carvalho, data de nascimento: 14/06/1944, brasileiro(a), natural de 

Ivape-GO, casado(a), pecuarista / comerciante, Endereço: Rua 01, Qd. 01, 

Lt. 02, Casa 3.004, Bairro: Jardim Piracema, Cidade: Barra do Garças-MT

Requerente: Rodrigo Ferrari, Cpf: 62091018104, Rg: 944.830 SSP MT 

Filiação: Roosewelt Ferrari e Roseli Hortolan Ferrari, brasileiro(a), 

divorciado(a), vendedor, Endereço: Av. Águas Quentes S/nº, Bairro: 

Águas Quentes, Cidade: Barra do Garças-MT

Requerente: Virgilina Mathias Sebba, Cpf: 22752781172, Rg: 1.145-429 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), viuvo(a), aposentada, Endereço: Av. Assis 

Chateaubriand, 1.059 - Aptº 706, Bairro: Setor Oeste, Cidade: Goiânia-GO

Providência a ser adotada pela parte:MANIFESTAR-SE DANDO 

ANDAMENTO AO FEITO.

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:JULIA DA SILVA TEIXEIRA BUTTNER

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251881 Nr: 7577-44.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhonnes Christian Freitas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucileide do Nascimento Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altamiro Alves Moreira - 

OAB:6172/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHONNES CHRISTIAN FREITAS SILVA, 

Cpf: 00820331104, Rg: 2551778-3, brasileiro(a), solteiro(a), estudante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto providenciar o regular andamento do feito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 17 de outubro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16779 Nr: 282-83.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Floriano Tonetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osni Paulo Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Santana da Cunha - 

OAB:MT 6775-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALFREDO FLORIANO TONETTO, Cpf: 

33920826868, Rg: 6.152.240, Filiação: Alfredo Tonetto e Jacomina 

Dalazzana Tonetto, brasileiro(a), casado(a), agropecuarista - 

aposentado/comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto providenciar o regular andamento do feito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 17 de outubro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275249 Nr: 4242-80.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Leandro Moraes de 

Souza - OAB:48045/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIR GOMES DE SOUZA, Cpf: 

10603760163, Rg: 156.735, Filiação: Maria de Lourdes Gomes de Souza e 

Claudenor Souza, data de nascimento: 10/10/1954, brasileiro(a), natural de 

Ituaçu-BA, convivente, funcionário público estadual, Telefone 98127-7333. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto providenciar o regular andamento do feito.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 17 de outubro de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3918 Nr: 103-86.1998.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pereira & Barreto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MET AGROPERFIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA - 

OAB:4471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 316,17 ( trezentos e dezesseis reais e dezessete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. E o valor 

correspondente a R$ 113,44 (cento e treze reais e quarenta e quatro 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279238 Nr: 6750-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wolney Daniel dos Santos Vilete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 596,95 (quinhentos e noventa e seis reais e noventa e cinco 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e 

vinte um centavos), referente à custas, e R$ 293,74 (duzentos e noventa 

e três reais e setenta e quatro centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173805 Nr: 7027-88.2013.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Normy Queiroz de Azevedo - ME, Normy Queiroz de 

Azevedo, Roldrigo Queiroz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 791,24 ( setecentos e noventa e um reais e vinte e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. E o valor 

correspondente a R$ 51,82 (cinquenta e um reais e oitenta e dois 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173805 Nr: 7027-88.2013.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Normy Queiroz de Azevedo - ME, Normy Queiroz de 

Azevedo, Roldrigo Queiroz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDO(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 197,81 (cento e noventa e sete reais e oitenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. E o valor 

correspondente a R$ 12,96 (doze reais e e noventa e seis centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256661 Nr: 10649-39.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Rezende Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luiz Pereira - 

OAB:18473-A/MT, Moises Batista de Souza - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 440,97 ( quatrocentos e quarenta reais e noventa e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21 (trezentos e três reais e 

vinte e um centavos), referente à custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e 

sete reais e setenta e seis centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 
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NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230870 Nr: 9670-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO GARCIA RIBEIRO ME, Cristiano 

Garcia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 99 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias se manifeste nos autos e 

requeira o que de direito, em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189239 Nr: 9681-14.2014.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciclo Cairu Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. D. Serviços em Motos Ltda, Vianney 

Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Ribeiro Gonçalves - 

OAB:RO 2.800, Halaiany Figueiredo Silva - OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 58 e, nos termos do artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar pessoalmente o requerente, para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2465 Nr: 1151-51.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Barros Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camargo Soares Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE SOUZA FERREIRA - 

OAB:11.696-GO

 Certifico e dou fé que, tendo em vista as respostas do Renajud e Infojud 

(este último encontra-se em pasta própria arquivado nesta Secretaria)e, 

em cumprimento a decisão de fl. 261, impulsiono os presentes autos para 

intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, requeira o que 

entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 15288 Nr: 207-44.1999.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônica Moreira Marques Parreira, Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marmoraria Vale da Pedra Ltda, Gustavo Paz 

de Oliveira, Lúcia Mara Paz de Oliveira, Patrícia Maria Simões Paz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de duas diligências do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de penhora, avaliação e intimação, no valor total 

de R$ 36,00, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto 

para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285605 Nr: 10422-15.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Pereira Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Balduíno Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Pereira Schmidt - 

OAB:11361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - 

OAB:6270/MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a redesignação da audiência, 

conforme decisão de fl. 68, impulsiono os presentes autos para intimação 

da parte requerida via DJE, para efetuar o depósito da diligência do Oficial 

de Justiça para cumprimento do mandado de intimação das testemunhas 

no valor de R$ 18,00, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão 

do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo 

de cinco dias, tendo em vista audiência redesignada para o dia 

13/12/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265866 Nr: 16693-74.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edjarbas Divino Batista Osório

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamburi Construções e Participações Ltda, 

Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda, Mapfre Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-B, Daniella Silva Souza - OAB:MT/21710/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BEATRIZ DE 

FREITAS COSTA, para devolução dos autos nº 16693-74.2017.811.0004, 

Protocolo 265866, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162109 Nr: 3165-46.2012.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Franco Lopes, Deusdete Marinho Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macife S/A Materiais de Construção, Dioclecina 

Lina da Silva, JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 

13.613, Antônio João Ferreira Iglesias - OAB:MT 3.166-A, CINTIA 

ARBUÉS NERY DA SILVA - OAB:9.923-B, HUMBERTO ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:14.040, Leonardo André da Mata - OAB:MT 

9.126, ROSIMEIRE CRISTINA ANDREOTTI - OAB:24.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRAN KARLOS DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 3165-46.2012.811.0004, 

Protocolo 162109, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185099 Nr: 6363-23.2014.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo de Moraes Carvalho, Acidemando de Moraes 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matrinchã Transmissora de Energia ( TP Norte ) 

S/A, Lotufo Engenharia e Construções
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Coli Pedreira Vianna 

- OAB:PR/ 82.780, Paula Cristina Carvalho Leite - OAB:11115-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 6363-23.2014.811.0004, 

Protocolo 185099, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186498 Nr: 7444-07.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo de Moraes Carvalho, Acidemando de Moraes 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matrinchã Transmissora de Energia ( TP Norte ) 

S/A, Lotufo Engenharia e Construções

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Amaro Rodrigues - 

OAB:OAB/MG 84.933, Marcos Edmar Ramos Àlvares Rodrigues - 

OAB:OAB/MG 110.856, Meire Correia de Santana da Costa Marques 

- OAB:MT 9.995

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 7444-07.2014.811.0004, 

Protocolo 186498, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243145 Nr: 1478-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Betinna Vicuna Vilela Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerente/exequente, via 

DJE, para que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça visando o cumprimento do mandado de citação/busca a 

ser expedido, acessando o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu serviços na barra 

superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, sendo que outras 

informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento 

de Diligências". O valor da diligência é de R$ 550,00 para a zona urbana 

da cidade de Torixoréu/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179662 Nr: 1627-59.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idicelda Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domiciano de Lana Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 PROCESSO Nº 1627-59.2014.811.0004 – CÓDIGO Nº 179662

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por EDICELDA ALVES 

DA SILVA em face de DOMICILIANO DE LANA BARBOSA.

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, entregar 

o bem objeto da demanda possessória à exequente, sob pena de 

expedição de mandado de reintegração de posse em favor da Sra. 

EDICELDA ALVES DA SILVA e de outras medidas coercitivas cabíveis, 

conforme previsto no art. 538 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem entrega voluntária, EXPEÇA-SE, de imediato, 

mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel, devendo ser cumprido, 

pelo Oficial de Justiça, com auxílio, se preciso for, de força policial, no 

caso de haver resistência na desocupação por parte do executado.

Não havendo cumprimento, certifique-se nos autos e venham-me 

conclusos para deliberação.

Transcorrido o prazo previsto, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de reintegração de posse, de 

aplicação de outra medida necessária, ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Custas ao executado, conforme determinado à fls. 147v.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 20 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273550 Nr: 3289-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdyr Coelho de Sousa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozinel Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, movida pelas partes 

acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Em análise aos autos, verifico decisão de fls. 36, publicada no DJE em 

28/03/2018, que determinou a parte autora emendasse a inicial, a fim de 

trazer aos autos documentos que comprovassem a hipossuficiência 

alegada.

3. Verifica-se que às fls. 38/41 o representante da parte autora informou 

que o mesmo estava preso na Cadeia Pública de Barra do Garças-MT.

4. Às fls. 42 foi facultada a parte autora para que instruísse o feito com 

outros documentos para comprovar a necessidade do benefício da 

assistência judiciária gratuita ou para que efetivasse o recolhimento das 

custas processuais no mesmo prazo de 15 (quinze) dias.

5. A decisão de fls. 42 foi publicada no dia 09/05/2018, em que o patrono 

do autor foi devidamente intimado via DJE (fls. 43).

 6. Embora intimada, a parte Autora não apresentou manifestação, embora 

representada processualmente, conforme consta no teor da certidão de 

fls. 44.

7. Desta forma, não tendo sanado o defeito no prazo estabelecido, a inicial 

deve ser indeferida por ser inábil a dar início à relação jurídica processual.

8. É O RELATÓRIO. DECIDO.

9. Considerando que a parte autora não cumpriu a determinação contida 

no despacho de fls. 42, impõe-se o indeferimento da petição inicial e 

consequentemente o seu cancelamento.

10. Assim, considerando que o processo não pode se eternizar por falta 

de iniciativa da parte em promover os atos necessários ao seu regular 

prosseguimento, INDEFIRO a petição inicial (Art. 330, IV, CPC/2015). Por 

conseguinte, DETERMINO o CANCELAMENTO da distribuição destes autos 

com base no art. 290 do CPC/2015. PROCEDA-SE com as anotações 

necessárias junto ao distribuidor.

 11. ISENTO de custas e honorários, por não haver sequer formado a 

relação processual.

12. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

13. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207840 Nr: 8213-78.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Alcidio Rodrigues de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio João Gimenes, José Alberto Gimenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zenilda Teodora de Lima Silva - 

OAB:MT 17.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 Vistos.

1. A preliminar suscitada pela parte ré de ilegitimidade ativa se confunde 

com o próprio mérito da ação, haja vista que os requeridos afirmam ser 

ilegítimo o autor uma vez que este nunca foi possuidor do imóvel em 

discussão.

 2. Através da petição inicial, não se pode auferir com clareza os limites da 

área que o autor afirma ter sofrido esbulho, informação que se faz 

necessária à ação de reintegração de posse. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DELIMITAÇÃO 

DA ÁREA - REQUISITOS - NÃO COMPROVAÇÃO. Nas ações de 

reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho 

praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do 

artigo 561 do CPC. É ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu 

direito. Além dos requisitos do artigo 561 do CPC, compete ao Autor, nas 

ações possessórias, delimitar a área do imóvel, com a precisa definição 

de seus contornos. (TJMG - Apelação Cível 1.0686.15.007694-7/001, 

Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

04/04/2018, publicação da súmula em 16/04/2018)

3. Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos documentos aptos a apresentarem os limites da 

área que afirma ter possuído, sob pena de extinção do feito nos moldes do 

art. 485, IV, do CPC/2015.

4. Após, venham-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265803 Nr: 16661-69.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Moraes Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a consulta realizada junto ao 

Sistema Infojud, conforme fl. 42 e, em cumprimento a decisão de fl. 41, 

impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que 

no prazo de 5 dias, se manifeste de forma específica acerca do endereço 

que entende correto para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, 

requeira os atos necessários ao deslinde do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169192 Nr: 1189-67.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora do Vale Ltda, Divino Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magnolia Martins Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 120 e, nos termos do artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar pessoalmente o exequente, para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239945 Nr: 16217-70.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Embra - Empreendimentos Brasileiros Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Piedade Lopes Dias, Ataide Dias da 

Silva, Josemiro Ribeiro Guimarães, Eden Sávio Pereira da Silva, J. R. 

Guimarães & Guimarães Ltda, Daiane Silva Souza, Freios & Tacográfos 

Vale do Araguaia, Josemar Dening

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de cinco (05) diligências do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação dos requeridos, no valor total de R$ 

90,00, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212035 Nr: 10697-66.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emidio Alves Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Divina Rosa de Almeida, Luziel Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathalia Cristina Ferreira 

Montes - OAB:MT 19.076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 60 e, nos termos do artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar pessoalmente o requerente, para dar prosseguimento 

ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 15549 Nr: 23-21.1981.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A da Comarca de São Paulo, Aline Rosa 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves, GERALDO SEVERINO 

ALVES, DARCI LUIZ VENDRAMIN, JOÃO FERNANDES VENDRAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:16647/MT, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B, Sylvia Maria de 

Assis Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607, WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - 

OAB:1964-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 935 e, nos termos do artigo 1.282 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar pessoalmente o exequente, para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206388 Nr: 7382-30.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto de Freitas Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

7382-30.2015.811.0004, Protocolo 206388, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163026 Nr: 4409-10.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Expresso São Luiz Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norma Valéria Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Paulo Guerra de 

Medeiros - OAB:18111/go
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAIO CESAR 

CLAUDINO CAVALCANTE, para devolução dos autos nº 

4409-10.2012.811.0004, Protocolo 163026, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160932 Nr: 1687-03.2012.811.0004

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Expresso São Luiz Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norma Valéria Jesus da Silva, Cartório do 1º 

Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Paulo Guerra de 

Medeiros - OAB:18111/go

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, 

Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAIO CESAR 

CLAUDINO CAVALCANTE, para devolução dos autos nº 

1687-03.2012.811.0004, Protocolo 160932, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 289730 Nr: 12861-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Martins - OAB:20.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:7719

 PROCESSO 12861-96.2018.811.0004 - Cód. 289730

Vistos.

Para realização do ato deprecado, designo dia 06 de dezembro de 2018 

às 14h40min (MT).

 Informe ao Juízo deprecante acerca da audiência ora designada.

 Intime-se a testemunha a ser inquirida.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258948 Nr: 12118-23.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Canalle - OAB:69.380

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

petição/documentos de fls. 62/65, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284739 Nr: 9927-68.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTA, MAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fl. 12. Intime-se o executado conforme lá 

determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283477 Nr: 9185-43.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Luiz Cherivaty

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCF, Juliana Cristina Clemente Cherivaty

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 9185-43.2018.811.0004 - Código 283477

Vistos.

Preenchidos os requisitos necessários constantes nos artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil, recebo a peça exordial.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido liminar em que o requerente pleiteia a redução dos 

alimentos para a quantia equivalente a 30% dos rendimentos líquidos do 

requerente, defiro-o, uma vez que, pelo o que se extrai dos documentos 

que acompanham a exordial, encontra-se o requerente aferindo renda 

baixa, tendo ainda que arcar com todas as despesas comuns de casa, o 

que o impossibilita de prover alimentos antes prestados ao menor 

requerido.

Cite a parte requerida, no endereço constante na inicial, e a intime para 

audiência de conciliação/mediação designada para o dia 28 de novembro 

de 2018, às 16h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281807 Nr: 8189-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAdC, HAdC, WAdCJ, APAdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO TEIXEIRA SANTOS - 

OAB:24.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 8189-45.2018.811.0004 – Código 281807

Vistos.

Defiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à autora.

Por se tratar de cumprimento de sentença, nos termos do art. 531, §2° do 

Código de Processo Civil, deverá ser processado nos mesmos autos em 

que tenha sido proferida a sentença, de código 193594.

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida, sob a pena de aplicação de multa de 10% sobre o valor da 

execução, conforme §1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo de que trata no artigo 523, do Código de Processo 

Civil, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, querendo, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente nos autos sua impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Dê ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de outubro de 2018.
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Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 285569 Nr: 10400-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMG, JOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0, Raizza Adrielly Ferreira da Silva Carvalho - OAB:20660/O 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 10400-54.2018.811.0004 - Cód. 285569

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, recebo a 

peça exordial.

Defiro o pedido de alimentos provisórios a serem pagos pelo requerido, no 

importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, correspondente 

atualmente ao valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos).

 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil, ante a demonstração de hipossuficiência 

financeira.

Defiro a guarda provisória pleiteada pela requerente, por esta já estar com 

a guarda de fato do menor.

Cite o requerido, no endereço constante na inicial, e o intime para 

audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 28 de novembro 

de 2018, às 15h30min (MT), na qual as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Intime-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280762 Nr: 7617-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTdS, MTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, 

LEONARDO ANDRÉ DA MATA - OAB:9126, LEONARDO NASCIMENTO 

GONÇALVES DRUMONT - OAB:MG/ 62 626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, Letícia Lemanski Martini Fernandes - 

OAB:25.374 OAB/MT, MAURICIO COSTA BARBOSA - OAB:19.457/MT, 

Olimpio Ferreira da Silva Neto - OAB:25338/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da petição 

de acordo de fls. 29/34, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271622 Nr: 2043-85.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cléia Moreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thamires Ribeiro Wanderley

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 2043-85.2018.811.0004 - Cód. 271622

Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil, ante a demonstração de hipossuficiência 

financeira.

DETERMINO o apensamento destes autos ao processo de código 161164, 

que diz respeito ao inventário do Espólio de Sabino Moreira da Silva, o qual 

tem relação com os autos aqui discutidos.

 DEFIRO a suspensão, até o julgamento destes autos, do processo de 

inventário requerido nos autos de cód. 161164 e apenso, que tem como 

código 256452, os quais se tratam de inventário do Espólio de Sabino 

Moreira da Silva e prestação de contas da herdeira, ora requerente neste 

processo, respectivamente, com fundamento no art. 313, V, a, do Código 

de Processo Civil.

CITE-SE o requerido no endereço declinado na inicial, para que no prazo 

de 15 dias, conteste a presente ação com fulcro no art. 335, III do CPC.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 221188 Nr: 3549-67.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DKAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA BERNARDES 

GUIMARÃES PRUDENTE - OAB:8282-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimação da parte Autora para que promova o andamento do feito, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 73051 Nr: 6261-45.2007.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Nero Saboia, Renata Nero dos Santos, Gabriel 

Nero Saboia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmar Souza Saboia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos, tendo em vista que decorreu o prazo da 

suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225110 Nr: 5954-76.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genefer Ferreira de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Alairson Costa e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Silva Souza - 

OAB:MT/21710/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 
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56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar o Alvará expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205687 Nr: 6992-60.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGdMN, JGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Bruna Santos Carvalho - OAB:19963/O, VIVIANE 

CECCATTO - OAB:16964

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Afonso Gabriel 

de Moraes Nascimento em face de Afonso Márcio Braga Nascimento.

Colhe-se dos autos que foi decretada a prisão em desfavor do executado 

pelo prazo de 01 (um) mes, uma vez que não adimpliu a dívida alimentar.

Por meio do seu defensor, o executado requereu a revogação da prisão 

com a consequente expedição do alvará de soltura, uma vez realizou o 

pagamento do débito alimentar.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que foi decretada a prisão do 

executado por tempo determinado, uma vez que não adimpliu as 

obrigações de cunho alimentar.

Portanto, realizado o pagamento, forçoso é a expedição do alvará de 

soltura.

Expeça-se alvará de soltura em favor do executado Afonso Gabriel 

Nascimento, colocando-o em liberdade se por outro motivo não estiver 

preso.

De ciência ao Ministério Público.

Intime-se a exequente para dar andamento no feito.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273023 Nr: 2960-07.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magna Rodrigues dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grasielly Bessa Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT, LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE - 

OAB:6.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls.74, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240446 Nr: 16645-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Intimação da parte exequente para indicar de forma específica os bens 

passíveis de penhora para fins de prosseguimento da execução pelo 

saldo remanescente, em observância ao disposto no art. 835, CPC.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 31935 Nr: 1097-41.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivaldo Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

legal, manifestar sobre decisão, acostada em fls. 195/197, e requerer o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5146 Nr: 41-66.1986.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. EMPREITEIRA LTDA

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362

 VISTOS.

Considerando que o processo foi julgado extinto, às fl. 156/156v, com o 

trânsito em julgado, a fl. 158. Retire a restrição pendente do registro do 

veículo, à fl. 128.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245212 Nr: 2946-57.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Luiz Laux - ME, Emerson Luiz Laux

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Costa da Silva - 

OAB:OABMT 24336

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de EMERSON LUIZ LAUX.

 À fls. 39, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção de certidão de dívida ativa contraída pela 

executada, em razão desta ter satisfeito voluntariamente a obrigação pela 

via administrativa junto à Fazenda Pública Estadual, o que enseja a 

dispensa do procedimento judicial executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a 

extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, 

pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, JULGO EXTINTO o processo de execução, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e, transitando em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271400 Nr: 1892-22.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda de Souza e Silva, João Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, retirar a certidão de casamento averbada.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246899 Nr: 4154-76.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Palmério Jerônimo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eliziário José de Farias, Antônio de 

Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 

17929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

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

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

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: PALMÉRIO JERÔNIMO DE OLIVEIRA, brasileiro, viúvo, 

inscrito no CPF sob nº 141.075.031-00, portador do RG nº 090407 

SSP/MT, residente na Avenida Salomé José Rodrigues, lote 08A, Qd. 18, 

s/n, Barra do Garças-MT, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil ajuizar a 

presente AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO em face do ESPÓLIO 

DE ELISIÁRIO JOSÉ DE FARIAS, representado por Antônio de Farias, 

brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG nº 10928086/SSP-SP, 

inscrito no CPF sob nº 090.681.391-34, residente e domiciliado na Rua 

Antônio Paulo da Costa Bilego, nº 55, Cebtro, nesta urbe, pelo que expõe e 

requer o seguinte: PRELIMINARMENTE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

O Autor não tem como assumir o ônus do pagamento das custas e 

despesas processuais, sem contudo, prejudicar seu sustento, tanto é 

verdade que junta à presente cópia de cartão e extrato de benefício de 

assistência social e declaração de incapacidade financeira. A doutrina 

pátria vem reiteradamente concordando com o deferimento da gratuidade 

da justiça, quando o próprio interessado ou seu procurador declare, sob 

as penas da lei, que seu estado financeiro não lhe permite arcar com o 

custeio do processo, nesse sentido leciona o Professor JOSÉ ROBERTO 

DE CASTRO. Por seu turno o Ilustre Mestre Humberto Theodoro Junior é 

ainda mais elucidativo ao discorrer sobre a matéria em comento, 

entendendo que: “ Como regra geral, a parte tem o ônus de custear as 

despesas das atividades processuais, antecipando-lhe o respectivo 

pagamento, à medida que o processo realiza sua marcha. Exigir porém, 

esse ônus, como pressuposto indeclinável de acesso ao processo, seria 

provar os economicamente fracos da tutela jurisdicional do Estado(...) 

Necessitado, para o legislador, não é apenas o miserável, mas sim, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pegar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família (art. 2º, parágrafo único, da Lei 1.060/50)” Veja-se então 

que, para o deferimento da gratuidade na justiça, não se exige o estado de 

penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, o 

que equivale a dizer, a impossibilidade de custear o processo, em razão 

de estado financeiro deficitário. Portanto para a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita à pessoa física, hipótese dos autos, basta a simples 

alegação de que não possui recursos suficientes para suportar o 

pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. 

No caso em tela o Autor se enquadra nos termos da gratuidade devido a 

seu estado de pobreza, tanto é verdade que é assistido pelo Governo. Por 

isso pleiteia o deferimento de ser beneficiado com a justiça gratuita. DOS 

FATOS 1) O Autor, por si, há mais de 15 (quinze) anos, vem residindo e 

mantendo a posse de forma mansa e pacífica, contínua, sem oposição, 

com "animus domini" e justo título sobre uma área de terreno urbano, 

situada no bairro Cidade Velha, na Avenida Salomé Rodrigues, lote 08A, 

quadra 18, neste município de Barra do Garças-MT, com área de 237,77 

m2, conforme memorial descritivo que segue anexo (doc.01). 2) O referido 

imóvel ficou pertencendo ao Autor através de contrato de compra e venda 

feita junto a herdeiros do espólio de Elisiário José de Farias, conforme se 

depreende da cópia do contrato que segue anexo (doc.02). 3) Assim, 

desde a época do contrato o Autor se encontra de posse mansa e 

pacífica do imóvel usocapiendo sem que existisse contra tal posse 

qualquer tipo de interferência ou oposição. Segue anexo declaração dos 

vizinhos do Autor (doc.03). Para demonstrar a mantença da posse, 

junta-se cópias de contas de fornecimento de água para o referido lote 

que datam desde o ano de 2004 (doc.04) e contas de energia que também 

data do ano de 2004 e notificação da Prefeitura em nome de Elisiário mas 

com recibo do Autor (doc.05). 4) Vê-se de forma clara e inequívoca que o 

Autor detém a posse mansa e pacífica do imóvel a tempo superior a 10 

(dez) anos, aliado à boa fé e ao justo título, o que o legitima a promover a 

presente ação de usucapião. 5) O imóvel esta registrado no CRI desta 

Comarca sob Matrícula 329 conforme se vê pela Certidão que segue 

anexo (doc. 06). Destacamos que na referida Certidão reza que inexiste 

averbação sobre a mesma, o que pressupõe inexistência de qualquer tipo 

de ação ou litígio sobre a área ocupada pelo Autor. 6) Necessitando obter 

o seu título de propriedade sobre a área usucapienda, o Autor 

providenciou o devido levantamento da área, realizado pelo profissional 

competente, sendo apresentado mapa, memorial descritivo e ART, com os 

devidos rumos e confrontações. DO PROPRIETÁRIO O imóvel como bem 

se vê, se encontra inscrito em nome de Elisiário José de Farias, hoje 

espolio. DOS CONFINATES O imóvel do Autor se encontra na esquina, 

tendo como confrontante vias públicas à frente, aos fundos o lote 08, à 

sua esquerda com área remanescente e à direita sem confinantes, tudo 

conforme memorial que segue anexo. DO DIREITO A pretensão do Autor 

encontra respaldo no Código Civil, mais precisamente no parágrafo único 

do artigo 1.238, cuja transcrição se segue. Art. 1.238. Aquele que, por 

quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, 

adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo 

requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título 

para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O 

prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor 

houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado 

obras ou serviços de caráter produtivo. DA JURISPRUDÊNCIA Nesse 

sentido a jurisprudência: TJ-MT USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - 

REQUISITOS PREENCHIDOS PELOS AUTORES – ART. 1.238, CC – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os possuidores se 

desincumbiram satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar de 

forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, do C. Civil: 

posse mansa, pacífica e ininterrupta, o animus domini e o prazo 

usucapiendo. (Ap 83569/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no 

DJE 28/10/2016) TJ-MS - Apelação APL 08005857220118120018 MS 

0800585-72.2011.8.12.0018 (TJ-MS) Data de publicação: 16/09/2015 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO 

EXTRAORDINÁRIO – RECONHECIMENTO - POSSE MANSA E 

ININTERRUPTA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se 

restar comprovada a posse sobre o imóvel descrito na peça de ingresso, 

de forma ininterrupta e sem oposição, por tempo suficiente para a 

prescrição aquisitiva, mesmo que computada a posse do antecessor, há 

de ser reconhecida a prescrição aquisitiva. DO PEDIDO O objetivo da 

presente ação é separar do todo, a parte ideal em apreço, estabelecendo 

a sua linha perimétrica, com a declaração de domínio do Autor sobre a 

mesma, bem como destacá-la da matrícula em vigor. A regularização da 

área do Autor é imprescindível, uma vez que, por ser parte ideal, não 

consegue obter financiamento para reforma da residência, para que tenha 

o Autor condições mais dignas em sua velhice, bem como para que possa 

exercer com plenitude os direitos concernentes não só ao de possuidor, 

mas também os decorrentes de proprietário. DOS REQUERIMENTOSAssim 

sendo, o Autor propõem a presente ação de usucapião da área descrita 

no memorial em anexo (doc. 01), requerendo de Vossa Excelência a sua 

procedência e seja o decisório registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca, através da expedição de competente mandado 

judicial, determinado-se a abertura da matrícula para o imóvel 

usucapiendo, e averbando-se a devida ocorrência na matrícula nº 329. 

Para os fins acima colimados, requerem, também, a Vossa Excelência, que 

se digne de determinar o seguinte: a) A citação para manifestação, por 

mandado, dos confrontantes abaixo relacionados, bem como de seus 

respectivos cônjuges, se casados forem (nos termos do § 3º do art. 246 

do CPC): 1- José Francisco Pozzobom, portador do RG nº 1167505 e 
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esposa Maria Lúcia Silva Pozzobom, portadora do RG nº 114.404, 

residentes na Rua Marechal Rondon, 177, proprietários do lote 07; b) A 

citação via postal dos representantes da União, do Estado e Município 

para manifestarem interesse na causa; c) A citação via edital de eventual 

detentor de domínio, em razão de desconhecer-se quem seja, bem como 

de réus ausentes, incertos e desconhecido, dando total publicidade ao 

presente feito; d) Ciência ao Digno representante do Ministério Público, 

para que intervenha no feito em todos seus atos; e) A citação via postal 

do ESPÓLIO DE ELISIÁRIO JOSÉ DE FARIAS, representado por Antônio de 

Farias, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG nº 

10928086/SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 090.681.391-34, residente e 

domiciliado na Rua Antônio Paulo da Costa Bilego, nº 55, Cebtro, nesta 

urbe; f) Provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, com 

oitiva de testemunhas que serão atempadamente arroladas e pela 

documentação ora juntada e, na eventualidade de alguma contestação, 

pelo depoimento pessoal do(s) contestante(s), desde já requerido(s), sob 

pena de confissão, condenando o(s) mesmo(s) ao pagamento das custas 

processuais, verbas honorárias e demais cominações legais que 

houverem; g) Requer a gratuidade nos termos da lei, tendo em vista ser o 

Autor idoso, assistido pelo LOAS devido sua incapacidade financeira e 

sem recursos para custear quaisquer tipos de custos sem prejuízo de seu 

sustento. Nestes termos, dando-se à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais) para efeitos legais. Pede deferimento. Barra do Garças-MT, 15 

de março de 2017.

Despacho/Decisão: VISTOS EM CORREIÇÃO. 1. Recebo a presente inicial, 

vez que, preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil.2.Defiro a gratuidade de Justiça, conforme requerido.3. Cite-se a 

parte requerida, bem como a esposa do requerido, se esta for casado, 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, 

sob pena de revelia.4. Citem-se os confinantes ao imóvel, conforme 

determina o art. 246, §3º do Código de Processo Civil.5. Citem-se, via 

edital, os possíveis interessados, observando-se o disposto no art. 259, I, 

do CPC.6. Intimem-se as Fazendas Públicas para, em 10 (dez) dias, 

informarem se possuem interesse na lide.7. Após, ao Ministério 

Público.Citem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda do Valle 

Carneiro, digitei.

Barra do Garças, 16 de agosto de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171305 Nr: 3977-54.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza do Socorro Nunes Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Claudino de Lima Junior - 

OAB:1471-A/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:MT 11.055, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 Vistos.

Sobre a certidão de fls. 212, diga a exequente em 10 (dez) dias.

Com a manifestação, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181542 Nr: 3383-06.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dauto Divino Gomes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 

17.060, Vanessa Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270858 Nr: 1564-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Maran Deliberali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DA SILVA 

MAGRI - OAB:265707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE SUPLEMENTE AS CUSTAS 

INICIAIS EM VISTA DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177174 Nr: 11355-61.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Luciano Barbosa Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200001 Nr: 3760-40.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altieres Pacheco de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante 

Cruz - OAB:MT 3.378

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188567 Nr: 9138-11.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Aparecida da Mata Santos, Izidia da Silva Sousa, 

Anizio Honorio Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA MARIA DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 5771
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 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257966 Nr: 11445-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Oliveira da Luz Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Ferreira Coelho 

Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 

7.491-A, Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, Tânia de 

Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 VISTOS.

Defiro a perícia requerida pelas partes, para a apuração do grau de 

adicional de insalubridade.

Nomeio, para funcionar como perito deste Juízo, o Sr. Rodrigo Ferreira de 

Azevedo, Engenheiro Civil, Especialista em Segurança do Trabalho, CREA 

nº121324695-4, podendo ser encontrado na Rua São Benedito, nº 309 

Sobrado 02, Bairro São Benedito, Barra do Garças/MT, telefone: (66) 

99695-2137 ou (66) 99253-3838, e-mail: engrodrigoazevedo@gmail.com.

Intime-se o perito para, em 05 (cinco) dias, informar se aceita a nomeação, 

bem como para que apresente sua proposta de horários.

Sendo aceita a nomeação e apresentada a proposta de honorários, 

intime-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre 

a proposta de honorários.

Com a manifestação favorável ao valor dos honorários, considerando que 

a autora é beneficiária da justiça gratuita, intime-se o requerido para, em 

05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do valor dos honorários periciais 

em conta vinculada ao Juízo.

Após, intimem-se as partes para apresentar quesitos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Em seguida, remetam-se, ao perito nomeado, cópias dos quesitos 

apresentados pelas partes, cientificando-o que, caso entenda necessário 

analisar o feito, poderá retirar os autos em carga, pelo prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo este apresentar o laudo pericial no prazo de 20 (vinte) dias, 

após a realização da perícia.

Apresentado o laudo, intimem-se, as partes, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem, voltando-me, após, para deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178272 Nr: 129-25.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deluzia Santos de Sales, Florise Jardim da Silva Lopes, 

Morgana Toscano, Luis Camargo de Brum, Edinete Barbosa Gomes 

Damasceno, Osmarina Costa Luz, MARIZETE MEZZALINA, Hironalda Maria 

Vital, Hilda Pereira de Andrade, NAIR XAVIER, Menandes Alves Souza 

Neto, Jaci Guirra Pereira, Dilma Rodrigues da Silva, Magda Aparecida 

Deporte Boher de Souza, Alice Setsuko Imai Otiai, Maria Antonia de Lima 

Castro, Florezil Nasser de Carvalho, CLEISE MARIA DE CARVALHO, Mário 

Sávio Borges da Rocha, Ercilia Pascoa Barion Sanches Medina, Honorina 

Cavalcante Felismino, Maria Auxiliadora da Luz Cavalcante, Moacir 

Boscaini, Cynthia Gizely Neres Pena, Vander Lucia de Souza Pinto, 

Herondina Marques Camilo, Vilma Rodrigues da Silva, Maria das Graças de 

Souza Santos, Cleidiane Francisca Mota, Lauri José de Souza, Raimunda 

Rodrigues de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063, 

Patricia Costa de Menezes - OAB:MT 25.321/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 – 

data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito até 

o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa estes 

autos.

 INTIMEM-SE as partes acerca do teor dessa decisão.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268305 Nr: 18264-80.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araguaiana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelito Simon Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SANTIAGO FREITAS 

DINIZ - OAB:16.066, Nádia Nayara Nardes Farias - OAB:MT 23.942

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 23/24, diga o executado em 10 (dez) dias.

Com a manifestação, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 73824 Nr: 6854-74.2007.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Maria Clemente Fantini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Donizete Fantini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

O pedido de suspensão restou prejudicado em face do transcurso do 

prazo.

Abra-se vista à inventariante para que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias, dar prosseguimento ao feito, acostando as respectivas certidões, 

sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 237274 Nr: 14297-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleidson Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 237274

Trata-se de executivo de pena, instaurado em desfavor de Gleidson 

Rocha da Silva, nascido em 01.07.1983, filho de Helena Rocha da Silva, 

ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia de fls. 04/04-v: Pena: 04 (quatro) anos de reclusão; Regime: 

fechado; Crime: art. 148, §2°, do Código Penal; Prisão em: 02.11.2016; 

Data do fato: 14.02.2005; Suspensão pelo art. 366, CPP: não houve; 

Recebimento da denúncia: 28.08.2007; Sentença: 11.12.2013; publicação 

da sentença: 27.01.2014; Substituição: Não houve; Intimação pessoal da 

sentença: intimado por edital em 19.03.2014, fl.46; Data de julgamento de 

recurso de apelação: não houve; Trânsito em julgado para o Ministério 

Público: 13.01.2014; Trânsito em julgado para defesa e réu: 07.07.2014.

 Estando o reeducando em local incerto e não sabido, conforme certidão 

de intimação da sentença, em decisão de fl. 51 determinou-se a expedição 

de mandado de prisão em desfavor do reeducando, cujo cumprimento é 

anotado na data de 02.11.2016, fl. 53.

 Atingido o requisito objetivo, o reeducando foi inserido ao regime 
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semiaberto em 03.07.2017, determinando condições para cumprimento do 

regime fixadas em fls. 89/89-v, dentre elas comparecimento mensal em 

juízo e inserção ao programa de monitoramento eletrônico.

 Registra-se a realização de audiência admonitória em fl. 99, oportunidade 

em que foram reforçadas as condições de cumprimento de pena ao qual o 

reeducando foi inserido.

 Sobrevieram informações quanto ao cometimento de falta grave 

perpetrada pelo reeducando, fls. 104/126, concernentes ao não 

cumprimento da condição de recolhimento domiciliar noturno e 

comparecimento mensal em juízo.

 Diante das informações prestadas, o reeducando foi regredido 

cautelarmente ao regime fechado, determinando a expedição de mandado 

prisional, conforme se demonstra em decisão de fls. 129/130.

 Devidamente cumprido o mandado de prisão em 01.08.2018, o 

reeducando foi apresentado para a realização de audiência de custódia, 

oportunidade em que pelo reeducando foi apresentada justificativa 

relacionada à falta grave perpetrada, justificativa esta não acolhida, razão 

pela qual se manteve a regressão ao regime fechado.

 Nestes termos, cumpra-se o disposto nos itens ‘2’, ‘3’ e ‘4’ do termo de 

audiência de justificação de fl. 133.

 Incabível a aplicação de indulto ou comutação diante o cometimento de 

falta grave que ensejou a regressão do reeducando.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 18.10.2018

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 190109 Nr: 10381-87.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weberson Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do último Cálculo de 

Liquidação de Pena efetuado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 276915 Nr: 5360-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Rodrigues Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do último Cálculo de 

Liquidação de Pena efetuado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 88960 Nr: 2880-58.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhuliane Borges Rodrigues 

dos Santos - OAB:24512/0, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 Do exposto, a)Intime-se, pessoalmente, no endereço de fl. 515, o 

reeducando, ante renúncia de fl. 517, para que constitua nova defesa 

técnica, informando-lhe que, se não o fizer, ser-lhe-á nomeada a 

Defensoria Pública; b)Incabíveis indulto ou comutação, diante do impeditivo 

do art. 3º, inc. III, Dec. 92.46/2017.Barra do Garças, 17.09.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269633 Nr: 763-79.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dennis Alberto Soares e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Pablo Leonardo Cantuário de Abreu - 

OAB:21440/MT

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do último Cálculo de 

Liquidação de Pena efetuado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 46625 Nr: 162-30.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renan Willian Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYKE BRENDON BORGES - 

OAB:21.498

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do último Cálculo de 

Liquidação de Pena efetuado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 254236 Nr: 9117-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Andre Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos nº 254236 Expeça-se alvará de autorização para o 

cumprimento da pena em regime semiaberto. No ato do cumprimento do 

alvará de autorização o Oficial de Justiça deverá indagar o reeducando se 

irá residir nesta cidade, declinando seu endereço. Caso o reeducando 

manifeste interesse em residir em outra comarca do Estado de Mato 

Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, independentemente 

de nova conclusão. Elabore-se novo cálculo, com data-base em 

21.10.2018, alterando o regime para o semiaberto. Incabíveis indulto e 

comutação, uma vez existente o impedimento no art.3º, inciso III, do 

Decreto nº 9.246/17, no qual não será concedido tais institutos às 

pessoas condenadas por crimes hediondos (art.1º, inciso I, da Lei nº 

8.072/90). Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 19.10.2018 Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira Juíza de Direito em 

Substituição Legal

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 287244 Nr: 11390-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 Pelo exposto, readequo as medidas protetivas deferidas em favor da 

vítima, a fim de constarem:1. Afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência;2. Vedação de aproximação da ofendida a menos de 300 

(trezentos) metros, salvo anuência expressa;3. Vedação de contato com 

a ofendida por qualquer meio de comunicação, salvo anuência expressa; 
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4. Proibição de frequência à residência e local de trabalho, em que a 

ofendida se encontre.Intimem-se as partes sobre a presente decisão. 

Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se com a máxima urgência, 

expedindo-se o necessário. Barra do Garças/MT, 16 de outubro de 

2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 282355 Nr: 8499-51.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Santiago Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMIRO ARRUDA SALOME 

NETO - OAB:MT9869

 Vistos, em correição.

Designo o dia __31/10/2018__às __13:45 horas__ (horário oficial de 

Cuiabá/MT) para proceder com a inquirição das testemunhas.

 Oficie-se, ainda, ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, 

bem como da audiência designada.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001778-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA LUZIA DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO FERNANDO DA FONSECA MELO PROCESSO n. 

1001778-66.2018.8.11.0004 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA LUZIA DE PAULA 

POLO PASSIVO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A FINALIDADE: A presente, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de Advogado do polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 27/11/2018 Hora: 15:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

BARRA DO GARÇAS, 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELMIRO SOUZA LUZ (REQUERENTE)

AURELIO TEIXEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO FERNANDO DA FONSECA MELO PROCESSO n. 

1001765-67.2018.8.11.0004 Valor da causa: $37,804.76 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELMIRO SOUZA LUZ 

Endereço: Rua Dagmar Bueno, 216, Aeroporto, ARAGARÇAS - GO - CEP: 

76240-000 POLO PASSIVO: Nome: ICATU SEGUROS S/A Endereço: 

PRAÇA VINTE E DOIS DE ABRIL, 36, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20021-370 Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Av Ministro Joao 

Alberto, 561, Centro, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 

FINALIDADE: A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 26/11/2018 Hora: 14:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. . 

BARRA DO GARÇAS, 19 de outubro de 2018. RODRIGO ADRIANO 

DEMÉTRIO (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011361-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NL SENTINELLO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAN-SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES LTDA 

(REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/12/2018, às 16h40min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

NUBIA CELIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação das partes Requerente e 

Requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para, no prazo de 10 

(dez) dias se manifestarem quanto ao retorno dos autos da Turma 

Recursal. RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

NUBIA CELIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação das partes Requerente e 

Requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para, no prazo de 10 

(dez) dias se manifestarem quanto ao retorno dos autos da Turma 

Recursal. RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001779-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA (ADVOGADO(A))

ADELICIA MARTINS DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/11/2018, às 15h20min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001644-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGALHAES CABRAL (REQUERENTE)

ROBERTA LOURENCO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/12/2018, às 12h40min (MT), no Juizado Especial de Barra do Garças - 

MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001415-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA (ADVOGADO(A))

ABADIA MARIA DE NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/12/2018, às 13h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES (REQUERENTE)

WELDER CRISTIAN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

MAURICIO HAEFFNER (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/12/2018, às 15h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES (REQUERENTE)

WELDER CRISTIAN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

MAURICIO HAEFFNER (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/12/2018, às 15h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ADRIANA COSTA DE MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/12/2018, às 15h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANY AYRES PARREIRA - ME (REQUERENTE)

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/12/2018, às 15h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

30/11/2018, às 13h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRINE ARRUDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/11/2018, às 16h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002023-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE MORAES RODRIGUES (REQUERENTE)

RODRIGO XAVIER GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MARIANA DE SOUSA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/12/2018, às 16h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001789-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE SALES DA SILVA (REQUERENTE)

GABRIEL LUIZ ESTEVES (ADVOGADO(A))

CARLA VENTURINE ESTEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/11/2018, às 13h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001814-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ADRIANO MACHADO (ADVOGADO(A))

MARIA DIVINA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

30/11/2018, às 17h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011274-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCY MERCEDES JUNQUEIRA (REQUERENTE)

JULIANO SGUIZARDI (ADVOGADO(A))

CIHNDY KELLY BIANQUINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY MESQUITA MORAES NAVES (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 04/12/2018 Hora: 16:20 (Horário de Cuiabá)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 257296 Nr: 11063-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Feitosa Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035

 SENTENÇA

Código: 257296

Vistos.

1. Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em 

desfavor de Felipe Feitosa Viana, visando apurar a eventual prática da 

infração penal de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 

11.343/06), fatos ocorridos em 13 de julho 2017.

 Em síntese é o relato essencial.

 Fundamento. Decido.

 2. Inicialmente, insta trazer à baila que o delito em apreço é norteado por 

Legislação Específica, ora denominada Lei de Drogas. Com efeito, urge 

ressaltar que o referido diploma legal consagra o lapso temporal de 02 

(dois) anos para que se opere a prescrição, consoante percorre o 

Capítulo III – corresponde aos arts. 27 usque 30.

3. Neste diapasão, convém ressaltar que o lapso prescricional acima 

mencionado arruína-se pela metade, isto é, resulta em 01 (um) ano quando 

o agente infrator possuir na data do fato idade inferior à 21 anos, 

conforme dicção do art. 115 do Código Penal. Com efeito, após inspeção 

dos autos, infere-se a oportunidade da aplicação do referido dispositivo 

no caso em apreço.

4. Ademais, coadunando com a premissa alhures mencionada, faz-se 

imperioso registrar que descortina-se com mero embasamento na data da 

ocorrência, que o período contemplado por lei para acionar o Poder 

Judiciário ensejando ao Estado o exercício do ius puniendi está 

extrapolado, desta forma, o caderno investigativo sinaliza acerca da 

imprescindibilidade da recognição do instituto prescricional, o que por 

consectário impõe à declaração do marco final da punibilidade.

5. Isto posto e observando a combinação do artigo 107, IV aliado ao art. 

115, do Código Penal jungido com o artigo 92 da Lei 9.099/1995, 

DECLARO, extinta a punibilidade do fato sub judice.

 6. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 7. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

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

Barra do Garças-MT, 13 de setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 233687 Nr: 11764-32.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Ranilson Saffe de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ANDRÉ DA MATA - 

OAB:9126

 SENTENÇACódigo: 233687Vistos. 5.Deste modo, observando a 

combinação dos artigos 30 da Lei Específica c/c 107, IV do Código Penal, 

DECLARO, com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, 

extinta a punibilidade do fato sub judice. 6.Após o trânsito em julgado, 

providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 7.Sem 

custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. 

8.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 11 

de setembro de 2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005673-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. D. S. (ADVOGADO(A))

P. C. D. A. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. D. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005673-29.2018.8.11.0006 AUTOR(A): PEDRO CICERO DE ANDRADE 

NETO RÉU: VERONICA SANTOS DE LIMA Vistos etc. Compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se a parte autora pretende o 

reconhecimento de união estável. Verifica-se, ainda, que o requerente 

Pedro Cícero de Andrade Neto informa que é casado com Ana Cristina 

Kodos Monteiro de Andrade, sendo que estão separados de fato desde 

2002 e que tramita na comarca de Mesquita/RJ a respectiva ação de 

divórcio sob o n.º 0047395-04.2015.8.19.0213. Dessa maneira, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça 

objetivamente seus pedidos ante os fatos narrados nestes autos ou os 

adeque caso entenda pertinente, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 8 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002878-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTERDIÇÃO PRAZO: 30 

(TRINTA) DIAS PROCESSO Nº 1002878-50.2018.8.11.0006 ESPÉCIE: 

[Tutela e Curatela] REQUERENTE: CLEIDINEIA BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: FRANCISCO DA SILVA CAUSAS DA INTERDIÇÃO: 

Enfermidade diagnosticado como CID G621 (polineuropatia alcoólica), K103 

(alveolite maxilar), e G 682.2 (paraplegia não especificada) LIMITES DA 

CURATELA: SUPRIR INCAPACIDADE RELATIVA, ASSISTINDO O(A) 

REQUERIDO(A) NOS ATOS NEGOCIAIS E PATRIMONIAIS. RESUMO DA 

SENTENÇA: Vistos etc. Nomeio a Defensoria Pública como curadora 

especial ao interditando Francisco da Silva. Trata-se de Ação de 

Interdição e Curatela com pedido de Tutela de Urgência proposta por 

Cleidinéia Batista da Silva que objetiva a interdição de Francisco da Silva. 

Narra a Requerente, em síntese, ser filha do interditando Francisco da 

Silva, o qual, em razão de um acidente vascular cerebral, padece de 

enfermidade diagnosticado como CID G621 (polineuropatia alcoólica), K103 

(alveolite maxilar), e G 682.2 (paraplegia não especificada). Afirma que a 

patologia apresentada pelo Sr. Francisco da Silva impossibilita-o de reger 

sua vida de forma independente, uma vez que necessita de cuidados 

contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja 

se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência privada. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. Nesta 

oportunidade, após a realização da entrevista do interditando, o Ministério 

Público se manifesta favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. 

Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu 

artigo 2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
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com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é 

estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são 

mais considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o 

interditando é portador de doença diagnosticado sequela como CID G621 

(polineuropatia alcoólica), K103 (alveolite maxilar), e G 682.2 (paraplegia 

não especificada), o que lhe dificulta a manifestação de sua vontade, é 

certo que a interdição é medida necessária à garantia de sua qualidade de 

vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, 

pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que o interditando 

apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os atos da vida 

civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu que o 

interditando não possui capacidade de administrar suas funções de 

necessidades básicas, bem com gerir sua vida civil. Nesse sentido, dispõe 

o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, 

por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, 

o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de FRANCISCO DA 

SILVA, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, 

na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1767, inciso I, do Código Civil, nomeio lhe curadora CLEIDINÉIA BATISTA 

DA SILVA, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publiquem-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários, em face 

de gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. Homologo a 

renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. E, 

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu,Rosemar da Silva 

Santos , Técnica Judiciária, digitei. Cáceres-MT, 14 de setembro de 2018 

Jackline Márcia Dias Tingo Gestor Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003515-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR PEREIRA CAIXETA (ADVOGADO(A))

MARGARETH RAMSAY MALDONADO (REQUERENTE)

T. G. F. M. (REQUERENTE)

LUNA FONTES MALDONADO (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JACQUELINE FONTES GARCIA OAB - 911.379.697-68 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003515-69.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARGARETH RAMSAY 

MALDONADO, CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO JUNIOR, LUNA 

FONTES MALDONADO, TALES GALILEI FONTES MALDONADO 

INVENTARIADO: CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO Vistos etc. 

Intime-se a inventariante, via advogado constituído, para que no prazo de 

15 (quinze) dias manifeste interesse no prosseguimento do feito, 

acostando aos autos as certidões negativas de débitos fiscais expedidas 

pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, bem como 

comprovante de quitação do ITCD ou isenção, sob pena de aplicação do 

disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do CPC. Ademais, 

cumpra-se integralmente a decisão anterior (ID 11028320), intimando-se a 

Fazenda Pública para manifestação. Decorrido os prazos e devidamente 

certificado, à conclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres, 

21 de setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000918-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE PAULA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIANA DA COSTA SILVA NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 

1000918-59.2018.8.11.0006 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MARIA DE PAULA 

NASCIMENTO Endereço: Rua das Begonias, 202, Jardim Padre Paulo, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: AURELIANA DA 

COSTA SILVA NASCIMENTO Endereço: Rua das Begonias, 202, Jardim 

Padre Paulo, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, do inteiro teor da R. Sentença 

proferida nos autos supra identificado, que segue abaixo resumida 

transcrita, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, 

digitei. Cáceres-MT , 19 de outubro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003752-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. D. C. S. (AUTOR(A))

E. S. D. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. P. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003752-69.2017.8.11.0006 AUTOR(A): FERNANDA FARIAS DA COSTA 

SILVA RÉU: ANTONIO SOCRATES PINHEIRO GARCIA Vistos etc. A 

requerente pugna pela desistência da ação conforme manifestação retro. 

Nos termos do art. 200, § único do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial, sendo desnecessário o 

consentimento da parte requerida quando não contestada a ação. 

Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pela 

requerente e por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 
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resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC e revogo a 

tutela de urgência deferida nos autos. Sem custas, uma vez que 

beneficiária da justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas 

e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. Ciência ao Ministério 

Público. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Cáceres, 28 de setembro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002087-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002087-18.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: APARECIDA DA SILVA 

EXECUTADO: MARCOS DE CARVALHO SILVA Vistos etc. A requerente 

pugna pela desistência da ação conforme manifestação retro ante o óbito 

do Executado. Nos termos do art. 200, § único do CPC, a desistência da 

ação somente produz efeitos após a homologação judicial, sendo 

desnecessário o consentimento da parte requerida quando não 

contestada a ação. Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de 

desistência formulado pela requerente e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do CPC e revogo a decretação de prisão civil do executado. 

Proceda-se com o recolhimento do mandado de prisão expedido. Sem 

custas, uma vez que beneficiária da justiça gratuita, sendo suspenso a 

exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do 

CPC. Ciência ao Ministério Público. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Às providências. 

Cumpra-se. Cáceres, 11 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000681-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. O. (ADVOGADO(A))

R. R. M. J. L. S. D. S. (ADVOGADO(A))

S. F. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. (REQUERIDO)

J. P. P. D. S. (ADVOGADO(A))

C. T. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000681-93.2016.8.11.0006 REQUERENTE: SALETE FERREIRA 

DOURADINHO REQUERIDO: ALDONIL FERREIRA DOURADINHO Vistos etc. 

Proceda-se à anotação no sistema processual que se trata de 

cumprimento de sentença. Intime-se o Executado a fim de cumprir 

voluntariamente o julgado, promovendo o adimplemento da obrigação de 

fazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de sua intimação, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o montante de R$ 

2.000,00, nos termos do art. 814 do Código de Processo Civil. Em não 

sendo cumprindo voluntariamente a obrigação e decorrido o prazo de 

impugnação devidamente certificado, intime-se a Exequente para requerer 

o que de direito. Cumpra-se. Cáceres, 17 de agosto de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 144917 Nr: 2923-81.2012.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR a inventariante na pessoa do 

seu ADVOGADO(S)para manifestar quanto a concordância com laudo de 

avaliação de fls. 171/172, bem como para juntada dos documentos 

faltantes, conforme determinado às fls. 77/78.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 135422 Nr: 4496-91.2011.811.0006

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDC, JPDFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "ion albis" o prazo para a requerente manifestar 

sobre a decisão de fls. 40, apesar de intimada via DJE nº 10313 públicado 

no dia 10.08.2018.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005404-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENCIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

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

FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 1005404-87.2018.8.11.0006 Valor da 

causa: $9,092.58 ESPÉCIE: [SUCESSÃO]->ALVARÁ JUDICIAL - LEI 

6858/80 (74) POLO ATIVO: Nome: JUVENCIO SOARES DA SILVA 

Endereço: RUA PRESIDENTE NILO PEÇANHA, 290, CASA, CIDADE NOVA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DOS EVENTUAIS HERDEIROS DE FRANCINETE RAIMUNDA 

DA SILVA E INTERESSADOS, para, no prazo de 15 (quinze) dias,contados 

da expiração do prazo deste edital, apresente manifestação nos autos, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). RESUMO DA INICIAL:Trata-se de Ação de 

Alvará Judicial ,proposta pelo Requerente Juvencio Soares da Silva, é 

esposo da falecida Francinete Raimunda da Silva, ocorre que a Caixa 

Econômica Federal enviou ao endereço do Requerente um extrato de 

conta de Fundo de Garantia -FGTS de sua falecida esposa, em razão 

disso o mesmo requer seja expedido o Alvará Judicial para levantamento 

do FGTS. DESPACHO:1 – Evidenciados os pressupostos legais (artigo 319 

do CPC), este Juízo RECEBE a petição inicial e documentos que a 

acompanham. 2 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 3 - 

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal - CEF, Banco do Brasil e Banco 

Bradesco solicitando informações acerca de eventuais quantias 

depositadas em nome do de cujus, consignando-se prazo de 15 (quinze) 

dias para resposta. 4 - INTIMEM-SE os eventuais herdeiros e interessados 

para manifestação. 5 – ENCAMINHE-SE o processo ao Ministério Público 

para manifestação quanto à pretensão dos requerentes. 6– Após, 

CONCLUSO. Cáceres/MT, 30 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado 

do término do prazo deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (Art. 523 §3º, CPC). E, 
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para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANA DE FATIMA 

SEGATTO MENDES, digitei. Cáceres MT, 19 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005809-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

SONIA RAMALHO GOMES (AUTOR(A))

RAIMUNDO PINHEIRO GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDELTO APARECIDO ZANIN (RÉU)

L. D. M. Z. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 21 de janeiro de 2019 às 17:00 hs, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 19 de outubro de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000257-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

IVANETE SANTOS BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (RÉU)

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO - ME (RÉU)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (ADVOGADO(A))

AYMORE (RÉU)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA 

CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO PARA RÉPLICA/IMPUGNAÇÃO 

Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. Por corolário 

impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, acoste ao feito réplica/impugnação no prazo legal. 

Cáceres/MT, 19 de outubro de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002663-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

REGINA DA CUNHA FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - Processo aguardando prazo para 

manifestação do perito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163708 Nr: 977-06.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S.A, EMPRESA 

ADRIANA DARC DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS - 

OAB:10318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735 OAB/MT

 (...)Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais para o fim de:a) declarar a inexistência do débito em 

discussão nos presentes autos no valor de R$ 875,00 (oitocentos e 

setenta e cinco reais);b) condenar os réus, de forma solidária, ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.770,00 

(quatro mil setecentos e setenta reais) em favor da parte autora, com 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e 

correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da 

sentença.Por conseguinte, CONFIRMA-SE a antecipação de tutela e 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Com supedâneo no princípio da 

causalidade, CONDENAM-SE os requeridos ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no 

equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 17 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193212 Nr: 10291-39.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FLORIZA MORAES DOS SANTOS, 

IRANI MARIA DOS SANTOS CATELAN, JOAO BATISTA DOS SANTOS, 

MARIA DO CARMO DOS SANTOS, FRANCISCO MORAES DOS SANTOS, 

DONIZETE APARECIDA DOS SANTOS COSTA, BASILIO MORAES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GERALDO COUTINHO 

HORN - OAB:13.522-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 Código: 193212

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, manifestar acerca da petição de fls. 95/96, em que a 

União manifesta a existência de interesse na lide em discussão.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte autora, 

CONCLUSOS.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 73806 Nr: 536-35.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAÚJO - 

OAB:3654-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LESSMANN 

BUTTAZZI - OAB:SP/154.191, Jair Tavares da Silva - OAB:SP/46.688

 Código: 73806

DESPACHO

1 – Considerando que a carta de intimação de fl. 200 fora encaminhada ao 

endereço da parte constante dos autos, inclusive, indicado pela própria 

parte autora na exordial (fl. 08), presume-se válida a comunicação dirigida, 

na forma do parágrafo único do art. 274 do CPC.

Assim, uma vez satisfeitas as diligências determinadas à fl. 295, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165976 Nr: 3027-05.2014.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 165976

DESPACHO

1 – Nos termos da certidão de fl. 69, INTIME-SE a parte autora para no 

prazo de 05 (cinco) dias indicar o endereço do réu, sob pena de extinção.

2 – Em caso de manifestação da parte autora, CITE-SE o réu endereço 

indicado.

3 – Caso a parte autora não se manifeste no prazo mencionado, retornem 

os autos conclusos.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84548 Nr: 117-78.2009.811.0006

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MATOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE MIRASSOL 

D´OESTE LTDA, ANDRÉ BRINGSKEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA LUBIANCA - 

OAB:3583/TO, EVELYN HACK BIDIGARAY - OAB:7247

 Código: 84548

DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se a necessidade de regularização do 

polo ativo. Afinal, na petição de fls. 84/84-verso, consta a informação de 

que a parte autora faleceu. Depois, a certidão de óbito foi juntada à fl. 88.

Dessa feita, INTIME-SE o viúvo da parte autora, Antônio Januário dos 

Santos, mencionado na certidão de fl. 87, para promover a regularização 

do polo ativo, com a indicação dos herdeiros e sua qualificação completa, 

a fim de que seja realizada a sucessão processual, com fundamento no 

art. 313, inciso I e art. 689, ambos do CPC, sob pena de extinção.

2 – Nesse contexto, aplica-se a norma do art. 313, I, do CPC, que 

determina a suspensão do feito na hipótese de morte de qualquer das 

partes. Por essa razão, necessária se faz a suspensão do processo, 

para que seja promovida a habilitação dos sucessores, em observância 

ao disposto no artigo 313, §1º e §2º, do CPC.

Desse modo, SUSPENDE-SE o feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

3 – Decorrido o prazo acima, com ou sem o cumprimento das 

determinações, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos conclusos.

4 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 62340 Nr: 8607-94.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA MATOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE MIRASSOL 

D´OESTE LTDA, ANDRÉ BRINGSKEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVELYN HACK BIDIGARAY - 

OAB:7247

 Código: 62340

DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se a necessidade de regularização do 

polo ativo. Afinal, na petição de fls. 337/337-verso, consta a informação 

de que a parte autora faleceu. Depois, a certidão de óbito foi juntada à fl. 

343.

Dessa feita, INTIME-SE o viúvo da parte autora, Antônio Januário dos 

Santos, mencionado na certidão de fl. 342, para promover a regularização 

do polo ativo, com a indicação dos herdeiros e sua qualificação completa, 

a fim de que seja realizada a sucessão processual, com fundamento no 

art. 313, inciso I e art. 689, ambos do CPC, sob pena de extinção.

2 – Nesse contexto, aplica-se a norma do art. 313, I, do CPC, que 

determina a suspensão do feito na hipótese de morte de qualquer das 

partes. Por essa razão, necessária se faz a suspensão do processo, 

para que seja promovida a habilitação dos sucessores, em observância 

ao disposto no artigo 313, §1º e §2º, do CPC.

Desse modo, SUSPENDE-SE o feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

3 – Decorrido o prazo acima, com ou sem o cumprimento das 

determinações, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos conclusos.

4 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150992 Nr: 9805-59.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERZE NELVÁ SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082 MG

 Autos n. 9805-59.2012.811.0006 (Código: 150992)

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por ERZE NELVÁ SOARES 

DE SOUZA em desfavor de BANCO BONSUCESSO S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Após um ato e outro, promoveu-se o bloqueio dos valores executados 

pelo sistema Bacenjud (fls. 300/304).

A parte exequente pugnou pelo levantamento dos valores (fls. 315/318), o 

que fora deferido pelo Juízo por meio do ato judicial de fls. 325/327.

O alvará é visto à fl. 337.

Intimada a parte autora para manifestar acerca de saldo remanescente, 
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quedou-se inerte (fl. 342).

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que a parte executada cumpriu a 

obrigação objeto dos autos, promovendo o pagamento integral da avença.

Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100615 Nr: 5708-84.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOAQUIM DE SOUSA, SELMA OLIVEIRA DA 

SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS e 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, PARANATEC-PARANÁ SERVIÇOS DE 

GARANTIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Silva Bretas - 

OAB:31997/PR, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33.389, JULIO 

CESAR T. BONJORNO - OAB:33.390

 Código: 100615

DECISÃO

1 – INTIME-SE o devedor, por meio de seu advogado (DJE), para 

cumprimento integral da sentença, no que toca ao valor remanescente 

indicado às fls. 230/232, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (vinte por cento), ex vi do artigo 523, 

caput e §1º, do CPC.

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para pugnar o que entender de direito para o andamento 

do feito, sob pena de arquivamento.

3 – Em caso de manifestação diversa da parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

4 – Após, CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 213169 Nr: 1739-17.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON BATISTA REDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:20694, JEANA VALERIA MENDES ALVES - 

OAB:20246/O, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/OAB-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A MT

 Autos n. 1739-17.2017.811.0006 (Código: 213169)

SENTENÇA

Trata-se de demanda ajuizada por ANDERSON BATISTA REDEZ em face 

de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Realizados alguns atos, foi realizada a composição judicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo e 

a extinção do feito (fls. 140/140-verso).

A parte demandada informa o cumprimento do acordo (fls. 

141/141-verso).

Depois, opôs embargos de declaração às fls. 142/142-verso, visando a 

homologação do acordo em questão.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 140/140-verso), 

denota-se que a avença foi firmada em observância à validade do negócio 

jurídico, como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser 

homologado por este Juízo.

Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 

487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários como acordado.

Em razão da homologação do acordo, restam prejudicados os embargos 

de declaração de fls. 142/142-verso.

Considerando que as partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 185098 Nr: 5291-58.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE DALBEM DE OLIVEIRA, JEAN PIERRE DE 

ARAÚJO RAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MUNIZ TEIXEIRA, FRANCISCA 

PEREIRA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO R. G. A. FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 21445, PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 185098

DESPACHO

1 – Considerando que a parte autora não comprovou ter esgotado os 

meios extrajudiciais de localizar o endereço da parte demandada, 

INDEFERE-SE o pedido de fls. 118/119.

Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir a busca de endereços, apenas quando 

houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas 

todas as buscas possíveis quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 2 – Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o endereço atualizado da parte ré, visando a sua citação, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

3 – Com a indicação de novo endereço, EXPEÇA-SE o necessário para a 

citação da parte ré.

4 – Do contrário, CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 67829 Nr: 5300-98.2007.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÁUCIA CRISTINA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Código: 67829

DESPACHO
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1 – Em que pese o pedido de citação por edital (fl. 127), verifica-se que a 

parte executada já fora devidamente citada nos autos (fl. 29), de modo 

que, por absoluta inadequação, INDEFERE-SE o pedido em questão.

2 – No mais, considerando a certidão de fl. 125, dando conta da não 

localização da propriedade em que estariam os bens indicados à penhora, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca 

da aludida informação, pugnando o que entender de direito para o 

andamento da vertente execução, sob pena de arquivamento.

3 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 17 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 9140 Nr: 71-61.1987.811.0006

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SH ARTEFERRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Fundamenta-se e decide-se.Pela análise das razões recursais, é de 

ser reconhecido o pedido em questão, haja vista que, por meio da petição 

de fls. 371/374, a parte autora já havia requerido o levantamento dos 

valores depositados.Logo, tal omissão será prontamente suprida.1 – Forte 

em tais razões, este Juízo DÁ PROVIMENTO aos embargos de declaração 

opostos às fls. 569/570 para o fim de sanar a omissão apontada pela 

parte embargante, com supedâneo no art. 1.022, inciso III, do Código de 

Processo Civil. 2 – Por oportuno, considerando a informação acerca da 

existência de valores vinculados ao vertente feito (fl. 346), OFICIE-SE à 

Caixa Econômica Federal, encaminhando os documentos de fls. 345/346, a 

fim de que informe, no prazo de 15 dias, o extrato atualizado dos valores 

depositados naquela instituição, vinculados ao vertente feito ou, ainda, se 

houve qualquer destinação diversa aos valores, com a respectiva 

identificação.Caso haja valores vinculados à presente demanda, deverá a 

instituição financeira providenciar a transferência da quantia junto ao 

Banco do Brasil, atual gestor dos depósitos judiciais, em conta judicial 

vinculada ao vertente feito.3 – Após, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, atualizar o valor dos créditos indicados no “Quadro 01” 

da petição de fls. 371/374, cujos valores serão descontados do crédito 

eventualmente existente em favor da empresa demandante, bem como 

para que apresente conta bancária para levantamento dos valores.4 – Em 

seguida, na hipótese de haver saldo positivo em favor da parte autora, 

EXPEÇA-SE alvará da quantia informada pela Caixa Econômica Federal, 

decotando-se, todavia, o valor atualizado dos créditos indicados no 

Quadro 01 da petição de fls. 371/374, devidamente atualizados, 

observando-se, se for o caso, o art. 450, § 3º, da CNGC/MT.5 – 

Cumpridas as diligências anteriores, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.6 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 98901 Nr: 3986-15.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIOL BEZERRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 (...)1 – ACOLHE-SE a presente impugnação ao cumprimento de sentença 

a fim de reconhecer a inexigibilidade da obrigação de pagamento das 

verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.2 – Uma vez 

que a impugnação da parte executada fora acolhida, CONDENA-SE a parte 

exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, ARBITRADOS 

esses em 10% sobre o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

85, §§ 1º e 2º, do CPC.A fixação dos honorários advocatícios, pelo 

acolhimento da impugnação, tem apoio no seguinte julgado repetitivo do 

Superior Tribunal de Justiça:“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. 

São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de 

sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para 

pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se 

inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição 

do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários 

advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de 

sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que 

parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base 

no art. 20, § 4º, do CPC.2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (negrito nosso)”3 – Uma vez que 

a exigibilidade da execução encontra-se suspensa, como já acenado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de estilo, sem prejuízo de 

posterior desarquivamento pela parte interessada.4 – INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 80353 Nr: 6918-44.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL ELIAS KENSHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIL VELARDE CUNHA, CLAUDINETE 

VELARDE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA MARCIA CACERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 (...)1 - Ante o exposto, este Juízo RECONHECE a ilegitimidade passiva da 

parte excipiente/executada ante a ausência de sua assinatura no cheque 

em comento, razão pela qual JULGA EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO em 

face de EDIL VELARDE CUNHA nos termos do art. 485, inciso VI do Código 

de Processo Civil.2 - CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento das 

despesas e custas processuais correspondentes a 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, 

contudo, condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do CPC, 

uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.Tratando-se 

de mero incidente processual, este Juízo deixa de condenar ao pagamento 

de honorários advocatícios.3 – Certificada a preclusão, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do 

feito requerendo diligências úteis ao deslinde deste, sob pena de 

arquivamento.4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 16 de outubro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 158920 Nr: 6654-51.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA APARECIDA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISLAYNE KARINE FERREIRA 

LOPES - OAB:23156/O, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - OAB:24.495/B, 

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766-SSP, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:15.758-A, FLAVIA 

ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB:109.730 MG, JOSÉ MARIA DE 

SOUZA RAMOS - OAB:16559, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A, 

PAMELA VAREA TEIXEIRA - OAB:19.208/MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017-MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

advogada da parte requerente – CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES 

–, legalmente constituído, para proceder a devolução dos presentes autos 

no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de busca e apreensão e 

procedimentos legais cabíveis.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 157861 Nr: 5575-37.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BRUM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA LOREN DE SOUZA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 157861

DECISÃO

1 – Tendo em vista o pedido formulado pela parte ré à fl. 36 e ainda a 

certidão de fl. 35, REDESIGNA-SE a audiência de conciliação anteriormente 

agendada, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 2 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

3 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 135576 Nr: 4675-25.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Código: 135576

DECISÃO

1 – Considerando que a decisão de fl. 78 determinou a realização da 

penhora de 30% dos rendimentos líquidos do salário da autora até a 

satisfação do crédito, aliado ao fato de que o valor penhorado pelo 

Município (fl. 84) foi insuficiente, CUMPRA-SE o item 2 da decisão de fl. 78, 

devendo o Município de Cáceres realizar a penhora dos salários da autora 

nos meses subsequentes até que o crédito seja satisfeito, devendo ser 

observado o valor da execução.

2 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152164 Nr: 11119-40.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULALIA RODRIGUES BORGES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA V. BORGES 

MARTINS - OAB:13994-A, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-B

 (...)Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, suspensas em 

razão da gratuidade deferida à parte autora, na forma do art. 98, § 3º, do 

CPC. Por oportuno, DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução 

de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.Após o trânsito em 

julgado e cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as 

anotações e baixas de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 16 

de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137405 Nr: 6714-92.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE PINTO RODRIGUES, FABIA PINTO RODRIGUES, 

CARLOS ALBERTO PINTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONGERAL S A SEGUROS E PREVIDÊNCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/OAB-MT, THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE 

CARVALHO - OAB:14808B

 Código: 137405

DESPACHO

1 – Aguarda-se o cumprimento das determinações do despacho nos autos 

dos embargos em apenso (Código 148770).

2 – Cumpridas as determinações ali exaradas, retornem os autos 

CONCLUSOS para deliberação, sem prejuízo do julgamento antecipado.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148770 Nr: 7319-04.2012.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONGERAL S A SEGUROS E PREVIDÊNCIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE PINTO RODRIGUES, FABIA PINTO 

RODRIGUES, CARLOS ALBERTO PINTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/OAB-MT, THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - 

OAB:14808B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963

 Código: 148770

DESPACHO

Compulsando os autos, verifica-se que resta ainda controverso nos 

presentes embargos o inadimplemento contratual da falecida Beatriz Pinto 

Rodrigues. Para que se comprove, com exatidão a existência de saldo da 

conta da falecida na época do contrato, é imprescindível que se oficie o 

banco do Brasil para a juntada dos extratos bancários.

Às fls. 142/143 as partes embargadas informam que os extratos já 

acostados aos autos (fls.119/132) são de conta diversa daquela em que a 

falecida autorizou o débito automático das parcelas, sendo que as partes 

embargadas informam que os extratos necessários para o julgamento do 

pleito seriam da conta corrente 300819-X ou da conta corrente 

88.300819-X, ambas da mesma agência.

Contudo, em que pese o deferimento do pedido em decisão de fl. 144, este 

juízo determinou que o banco do Brasil apresentasse os extratos 

bancários de uma conta ou de outra, o que fora cumprido às fls. 146/166. 

Assim, o banco do Brasil encartou aos autos os extratos bancários da 

conta corrente 88.300.819-X.

1 - Diante disso, este juízo DETERMINA a expedição de ofício ao Banco do 

Brasil, nos termos da petição de fl. 176, para que acoste aos autos os 

extratos bancários da conta corrente 300819-X, tendo como titular Beatriz 

Pinto Rodrigues, portadora do CPF: 396.390.451-87, agência: 0184-8 do 

período de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

2 – Em seguida, dê-se vista às partes para se manifestarem a respeito no 

prazo de 10 (dez) dias.

3 – Certificado o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação das 

partes, retornem os autos CONCLUSOS para deliberação, sem prejuízo do 
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julgamento antecipado.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 99859 Nr: 4948-38.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GABRIEL AGUILAR PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054

 (...)Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes 

pontos:A)A responsabilidade do réu sobre a transferência do veículo 

objeto da lide; B)A data da ciência (pelo autor) de que o veículo 

permanecia em seu nome;C)Os danos sofridos pelo autor e sua 

extensão.ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente comprovar 

as questões de fato descritas nos pontos controvertidos apontados 

acima.Diante da natureza da demanda, este Juízo tem como imprescindível 

a realização de audiência instrutória para a formação do seu 

convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de novembro de 2018 às 16h30min (MT).1 - Com 

fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIMEM-SE as partes para que 

apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão, com base nos pontos controvertidos, observando-se a regra 

do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC. 2 - Nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou 

intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se 

a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 3 - Saliente-se que a 

providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. 4- CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 81003 Nr: 7547-18.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

FORNECER DADOS BANCÁRIOS

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste no 

feito, notadamente fornecendo ao Juízo, para fins de expedição de Alvará 

Eletrônico os dados bancários da titularidade de seu cliente ou do 

causídico constituído desde que tenha poderes para receber e dar 

quitação quanto ao objeto da demanda.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138330 Nr: 7815-67.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE COSTA MARQUES POMPEU ROSSAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITICARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13.604-A, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:OAB/ MT 17209/A

 DECISÃO

1 – A fim de conferir efetividade ao título executivo judicial, com 

fundamento no art. 536, §1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

Banco executado, pessoalmente e por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o quanto determinado na sentença 

de fls. 106/109, para o fim de promover a revisão do contrato para: 

adequar a taxa de juros remuneratórios do cartão de crédito à média de 

mercado divulgada pelo BACEN, ou mantida a taxa de juros aplicada, a que 

for menor, comprovando nos autos, sob pena de multa diária no importe de 

R$ 200,00 (duzentos reais) ficando limitado, pelo critério da razoabilidade, 

até o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de outras 

medidas de coerção indireta.

 2 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem a demonstração da retificação dos 

contratos, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC).

3 – Com ou sem requerimentos formulados, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar no prazo de 15 dias.

4 – Após, CERTIFIQUE-SE nos autos e façam-se os autos CONCLUSOS 

para apreciação ou arquivamento.

5 – Por oportuno, DEFERE-SE a retificação do polo passivo, para que 

conste BANCO ITAUCARD S/A.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153491 Nr: 794-69.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:14848/MT, MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 [...].Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo da execução 

é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do credor, não 

há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto, caso 

sejam localizados bens passíveis de penhora ou modificada a situação 

fática sobre a localização do executado, tal fato será comunicado a este 

Juízo que determinará a juntada do expediente nestes autos para 

continuidade da execução.Ademais, o processo será imediatamente 

desarquivado caso a exequente a qualquer momento provocar o Poder 

Judiciário para requerer providências úteis ao andamento da execução 

patrimonial na eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao 

pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência 

acima, DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 8159 Nr: 690-68.1999.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO MARTINEZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SANTA CRUZ 

SEGUROS, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, ANDREIA SANTANA DE CASTRO VASCONCELOS - 

OAB:12.777, MIRIELE GARCIA RIBEIRO - OAB:10636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/M -13.245-A, JACKSON MÁRIO 

DE SOUZA - OAB:5930/MS, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8.194-A, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 Malote Digital n. 81120183747657 enviado ao Departamento de Depósitos 

Judiciais visando à liberação do Alvará Eletrônico n. 437080-5/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 228887 Nr: 433-76.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY FERREIRA VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 228887

DESPACHO

1 – Em atenção ao disposto no artigo 135 do Código de Processo Civil, 

CITEM-SE os sócios/requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, 

bem como para requerer as provas que entender cabíveis.

2 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

3 – SALIENTE-SE que o processo em apenso deverá permanecer 

suspenso, a teor do que dispõe o art. 134, §2º do CPC.

4 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 55047 Nr: 2503-86.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS PARREIRA PEÇAS E SERVIÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MARTINS FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 Código n. 55047

DECISÃO

1 – Verifica-se que o este volume II é na verdade pertencente ao 

processo de código 56818 em apenso.

Desse modo, PROCEDA-SE a retificação da capa dos autos fazendo 

constar o código 56818.

 2 – Em segundo lugar, INTIME-SE a parte autora para que informe se a 

petição e documentos juntados às fls. 235/236 realmente deveriam ser 

juntados nos autos de código. 55047 ou nos autos de código 56818.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136943 Nr: 6189-13.2011.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CESIO SILVA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 18 de 

outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 58314 Nr: 4660-32.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLETTI & DEFANT LTDA-PAMPA, FELIPE BEDIN 

BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSHOP-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA PATRICIA FERREIRA 

BARBOZA - OAB:13.956 OAB/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:130011

 Autos n. 4660-32.2006.811.0006 (Código: 58314)

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por SOLETTI & DEFANT 

LTDA-PAMPA e FELIPE BEDIN BIASOTTO em desfavor de 

AGROSHOP-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Após um ato e outro, promoveu-se o bloqueio dos valores executados 

pelo sistema Bacenjud (fls. 1003/1005).

O alvará é visto à fl. 1009.

Intimada a parte autora para manifestar acerca da quitação da dívida e da 

existência de saldo remanescente (fl.1010), quedou-se inerte conforme 

certidão de fl. 1011.

Os autos vieram conclusos.

Compulsando os autos, nota-se que a parte executada cumpriu a 

obrigação objeto dos autos, promovendo o pagamento integral da avença.

Desta forma, certo é que, disciplina o art. 924, II, do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da 

obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações e baixas necessárias.

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142355 Nr: 130-72.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY FERREIRA VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684

 Código: 142355

DESPACHO

1 – TRASLADE-SE a petição e documentos de fls.89/93 ao Incidente de 

Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 433-76.2018.811.0006 

(Código: 228887).

2 – CUMPRA-SE o item “4” do despacho de fls. 85/85-verso, mantendo os 

autos suspenso.

 Cáceres/MT, 18 de setembro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5851 Nr: 132-33.1998.811.0006
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMA IZABEL DUTRA CORRÊA, ESPÓLIO DE 

PEDRO CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, LUIZ AUGUSTO LEITE - OAB:16115-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 (...)Ante o exposto, sem maiores delongas, este Juízo ACOLHE 

PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pela parte 

embargada para o fim de proceder a correção do erro material 

mencionado, integrando esta decisão o dispositivo da sentença. Por 

oportuno, tendo em vista a certidão de fl. 437 dos autos, onde foi 

certificada a realização de sessão de conciliação nos presentes autos, 

este juízo DECLARA NULA tal certidão, uma vez que nos presentes autos 

não houve determinação de realização de audiência, devendo ser 

comunicada a CEJUSC da presente decisão.Ainda, PROCEDA a Secretaria 

a correção das folhas dos presentes autos, a partir da fl. 437 por terem 

sido enumeradas equivocadamente.INTIME-SE a parte exequente para 

anexar aos autos planilha atualizada dos débitos, uma vez que a última 

atualização data de fevereiro de 2014, conforme petição de fls. 341 e 

seguintes, para o prosseguimento da execução nos termos da decisão de 

fls. 433/434.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 04 de abril de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138033 Nr: 7473-56.2011.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESIO SILVA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 138033

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução proposta por CÉSIO SILVA LEMOS em face 

de VANDERLEI GIONGO, ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento (fl. 

67).

Consoante certidão de fl. 68, devidamente intimada, inclusive promovendo 

carga dos autos pelo digno advogado, a parte exequente deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar sua manifestação.

 1 – Desta forma, considerando que a parte exequente manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141242 Nr: 10919-67.2011.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESIO SILVA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 (...)Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 18 de 

outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 144087 Nr: 2020-46.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON GUILHERME DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S.A, BANCO SAFRA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O, 

RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:OAB/SP 292.207, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A MT, JOSÉ MARIA SOUZA RAMOS - OAB:16559/MT, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, SÉRVIO TÚLIO 

DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017-MT, TIAGO KLEIN DIAS - OAB:17559, WALDIR LUIZ 

BULGARELLI - OAB:OAB/SP 217.291

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

401/404-v).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 89608 Nr: 4893-24.2009.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADM. DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER VIEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 89608

SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por HSBC BRASIL ADM. 

DE CONSÓRCIO LTDA em face de ELIEZER VIEIRA DE MORAES ambos 

qualificados na inicial.

 À fl. 120 a parte autora foi intimada a promover o prosseguimento do feito 

no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista o desarquivamento dos 

autos.

Entretanto, consoante certidão de fl. 121 o exequente deixou transcorrer o 

prazo sem apresentar manifestação.

 1 – Desta forma, considerando que a parte autora manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90655 Nr: 5857-17.2009.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DARIO DIEGO SENN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS NUNES CARDOSO, ODAIR JOSÉ DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA CHAMY 

GATTASS - OAB:9575, LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - OAB:4060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 (...)Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 330, 

incisos I e III, do Código de Processo Civil.Por consequência, EXTINGUE-SE 
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o processo, sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e 

IV do Código de Processo Civil. Pelo princípio da causalidade, 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Cáceres/MT, 18 de outubro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197328 Nr: 1864-19.2016.811.0006

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIANE ROSA DA SILVA - ME, ARRENIUS DA 

SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154694, CLISSIA IERVOLINO PRUDENTE DA SILVA - OAB:276972, 

ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - OAB:141.042

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

185/190).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184261 Nr: 4785-82.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA ANDRESSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 

MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:1606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 Código: 184261

DESPACHO

1 – Considerando a sentença de improcedência nos embargos à 

execução em apenso, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito para o andamento da presente execução no prazo de 

10(dez) dias.

2 – CERTIFICADO o prazo acima assinalado, com ou sem manifestação da 

parte exequente, retornem os autos CONCLUSOS para deliberação.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6022 Nr: 885-24.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAUTICA SÃO LUIZ, PEDRO JULIO GOMES DE 

ARRUDA, SANDOVAL VIEIRA DE ARAÚJO, OLGA MARIA CASTRILON 

ARAÚJO, MARIA DE LOURDES CHAMI DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, DORIVAL ALVES DE MIRANDA - OAB:3446-A, 

JUARÊS ANTONIO BATISTA DO AMARAL - OAB:2.638

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

287/292).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 1703 Nr: 148-89.1995.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁDIO DIFUSORA DE CÁCERES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUKA RESTAURANTE FLUTUANTE, NORMA 

ZANCANARO PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA MARCIA CACERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 Código: 1703

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 dias, manifestarem acerca da petição e documentos de fls. 

255/281, em que terceiro defende a posse da área objeto da penhora e 

requer a suspensão da alienação.

2 – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, 

CONCLUSOS.

3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 53504 Nr: 2108-94.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS GARCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS 

LTDA, PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA, JÚNIO LOPES DA CRUZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764 - A, THIAGO 

OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO PEREIRA LIMA - 

OAB:OAB/SP 120.111, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 Código: 53504

DECISÃO

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por SANTOS GARCIA 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME em face de FIAT AUTOMÓVEIS S/A e 

OUTROS, ambas qualificados no encarte processual.

A empresa AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL peticiona às fl. 516 afirmando, 

em síntese, que em fevereiro de 2018 a recuperação judicial da empresa 

exequente fora convolada em falência.

Para tanto, junta aos autos sentença e nomeação da empresa como 

administradora judicial da parte exequente.

1 - Diante disso, DEFERE-SE o pedido da peticionante, para que os autos 

sejam retificados, passando a constar como exequente MASSA FALIDA 

DE SANTOS GARCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME.

Contudo, não restou claro nos presentes autos qual ou quais são os 

patronos aptos a representar a exequente, uma vez que a petição de fl. 

516 informa que o responsável é o advogado Ricardo Ferreira de Andrade 

OAB/MT 9.764-A e o advogado subscritor da petição é Thiago Oliveira 

Amado, sem juntada de qualquer procuração nos autos.

2 - Destarte, INTIME-SE o advogado subscritor da petição de fl. 516, para 

regularizar a representação no prazo de 10 (dez) dias.

 3 – No mais, os advogados peticionantes à fl. 522 requerem que sejam 

reservados nos autos os honorários eventualmente existentes em favor 

de todos os patronos que atuaram no patrocínio da causa, contudo, este 

juízo POSTERGA a análise de tal pedido à juntada dos instrumentos 

procuratórios mencionados no item 2.

4 – INTIME-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 53 de 949



Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 53504 Nr: 2108-94.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS GARCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER BRASIL AUTOMÓVEIS 

LTDA, PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA, JÚNIO LOPES DA CRUZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764 - A, THIAGO 

OLIVEIRA AMADO - OAB:11506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO PEREIRA LIMA - 

OAB:OAB/SP 120.111, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 1 - Diante disso, DEFERE-SE o pedido da peticionante, para que os autos 

sejam retificados, passando a constar como exequente MASSA FALIDA 

DE SANTOS GARCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME.

Contudo, não restou claro nos presentes autos qual ou quais são os 

patronos aptos a representar a exequente, uma vez que a petição de fl. 

516 informa que o responsável é o advogado Ricardo Ferreira de Andrade 

OAB/MT 9.764-A e o advogado subscritor da petição é Thiago Oliveira 

Amado, sem juntada de qualquer procuração nos autos.

2 - Destarte, INTIME-SE o advogado subscritor da petição de fl. 516, para 

regularizar a representação no prazo de 10 (dez) dias.

 3 – No mais, os advogados peticionantes à fl. 522 requerem que sejam 

reservados nos autos os honorários eventualmente existentes em favor 

de todos os patronos que atuaram no patrocínio da causa, contudo, este 

juízo POSTERGA a análise de tal pedido à juntada dos instrumentos 

procuratórios mencionados no item 2.

4 – INTIME-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 98901 Nr: 3986-15.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIOL BEZERRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Posto isso:

1 – ACOLHE-SE a presente impugnação ao cumprimento de sentença a fim 

de reconhecer a inexigibilidade da obrigação de pagamento das verbas 

sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

2 – Uma vez que a impugnação da parte executada fora acolhida, 

CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% sobre o cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

A fixação dos honorários advocatícios, pelo acolhimento da impugnação, 

tem apoio no seguinte julgado repetitivo do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários 

advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não 

impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que 

alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do 

advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 

940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da 

impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, 

serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 

20, § 4º, do CPC.

2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 

21/10/2011) (negrito nosso)”

3 – Uma vez que a exigibilidade da execução encontra-se suspensa, 

como já acenado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de estilo, sem 

prejuízo de posterior desarquivamento pela parte interessada.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 16 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181004 Nr: 2879-57.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 181004

DESPACHO

1 – De início, diante da petição e documentos de fls. 66/78, que dão conta 

da cessão do crédito objeto dos autos, DEFERE-SE a substituição 

processual requerida, devendo ser promovidas as retificações 

necessárias a fim de constar no polo ativo IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.

2 – PROMOVA-SE, ainda, o cadastramento dos advogados da substituta 

processual.

3 – Passo seguinte, nos termos da certidão de fl. 79, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, promover o recolhimento da diligência 

para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito.

4 – INTIME-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189182 Nr: 7719-13.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA ANDRESSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689 MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:1606

 III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE a pretensão formulada 

pela parte embargante.

 CONDENA-SE a parte embargante ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

TRASLADE-SE cópia desta sentença ao processo de execução n. 

4785-82.2015.811.0006 (Código: 184261).

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 12912 Nr: 2362-77.2000.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO FELIPE DOS SANTOS, MARIA LOPES DOS 

SANTOS, WELLINGTON FELIPE CABRAL DOS SANTOS, LUCINEIA 

CABRAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN, NILZA 
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RAPP PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 Código: 12912

DESPACHO

1 – Em que pese a parte autora ter indicado a cônjuge do falecido como 

inventariante do espólio de Gentil Alcides Gusman, não trouxe qualquer 

documento que evidenciasse tal situação.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar comprovação de que a Sra. Nilza Rapp Pinto de Arruda se 

trata de inventariante do espólio demandado, sob pena de extinção do 

feito.

2 – Apresentada tal comprovação, INTIME-SE a parte requerida, por meio 

do seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, apresentar procuração 

outorgada pela sucessora do espólio, bem como sua qualificação 

completa.

3 – Regularizada a sucessão processual, CONCLUSOS.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 88422 Nr: 3903-33.2009.811.0006

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - ADUNEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAISIR MAHMUDO KARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT, EDNO DAMASCENO DE FARIAS - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 (...)Isto posto, havendo a quantificação almejada, lançada nos autos como 

“sugestão”, mas que não se pode olvidar que se trata de verdadeira 

pretensão do autor, é aquele o valor que deve figurar como valor da 

causa.Importa esclarecer que pelo CPC/2015, não há necessidade de 

autuação em apenso da impugnação ao valor da causa, sendo que essa 

pode ser alegada em preliminar de contestação ou até mesmo corrigida de 

ofício pelo Juízo, nos termos dos artigos 292, §3º e 293 caput.Todavia, 

considerando o artigo 1.046, §1º do Código de Processo Civil, a presente 

demanda deve ser julgada de acordo com a lei vigente à época da 

propositura da ação. Posto isso, este Juízo ACOLHE a presente 

impugnação para que o valor da causa passe a corresponder ao valor 

sugerido a título de danos morais, ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais).INTIME-SE a parte impugnada/autora para, no prazo de 15 dias, 

promover a alteração do valor da causa.CONDENA-SE a parte impugnada 

ao pagamento das custas processuais.Não há que se falar na 

condenação em honorários advocatícios, uma vez que se trata de decisão 

interlocutória.Decorrido o prazo e nada sendo requerido, 

arquive-se.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 18 de outubro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 130504 Nr: 9136-74.2010.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO, ADELINO 

MARQUIORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT, 

MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR DERVALHE - 

OAB:2142-A

 INTIMAÇÃO - PARTES INTEGRANTES DA LIDE

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem no feito, caso queiram, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155410 Nr: 2926-02.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORAMY FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo DECLARA prescrita a pretensão externada na 

exordial, pelo que, com espeque no art. 487, inciso II, do CPC, JULGA 

EXTINTO o processo com resolução do mérito.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas, custas e de 

honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo.

INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 17 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152950 Nr: 177-12.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LISANDRO VEIGA - 

OAB:15.427-MT

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

79/96).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149496 Nr: 8157-44.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR DE ASSIS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINACIAMENTOS S/A, JOSÉ 

DARCIO DE ANDRADE RUDNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

247/254).
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Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86473 Nr: 1979-84.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAISIR MAHMUDO KARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - ADUNEMAT, MARIA 

IVONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 (...)Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

exordial.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas, custas 

e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.Desta feita, JULGA-SE EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27425 Nr: 2787-02.2003.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA VIDROLINS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON TUBINO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Logo, por pretender o embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir 

contra referida decisão utilizando instrumento adequado.

 Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.

INTIMEM-SE.

 Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 7017 Nr: 706-22.1999.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEM SERVIÇOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GERALDO COUTINHO 

HORN - OAB:13.522-B MT, MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO 

COUTINHO - OAB:6920, Vanessa Mendes de Moraes - OAB:6920-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846

 Código: 7017

SENTENÇA

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por MARIA 

AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO em face de VOLKSWAGEN 

SERVIÇOS S/A, ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de arquivamento (fls. 

322/322-verso).

Consoante certidão de fl. 328, devidamente intimada, a parte exequente 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar sua manifestação.

 1 – Desta forma, considerando que a parte exequente manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 191129 Nr: 8988-87.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELZA SOCORÉ CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA JOSÉ DUARTE, ODEBE DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA SOARES DE 

ALMEIDA BERTE - OAB:23941/O, ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, LEONARDO HALLAK ALCANTARA - 

OAB:20045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981 MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, Patrícia 

Alvares de Oliveira - OAB:20.479

 DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover a 

juntada de todos os documentos requeridos pela Fazenda Pública Estadual 

às fls. 98/99, uma vez que a petição e documentos de fls. 103/106 revela 

a juntada de apenas parte do que fora solicitado, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito.

2 – Após, com a juntada dos documentos requeridos, ENCAMINHEM-SE 

cópia à Fazenda Pública Estadual, como requerido na petição de fls. 98/99 

a fim de manifestar interesse na área objeto da lide.

3 – Ainda, DÊ-SE vista dos autos ao MPE, como determinado às fls. 37/38.

4 – Cumpridas as diligências anteriores, RETORNEM os autos conclusos.

5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136552 Nr: 5763-98.2011.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MENDONÇA CINTRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLICÉRIA DE BARROS COUTO, ORLANDO 

PEREIRA DO COUTO, DACIO DO COUTO, RICARDO DO COUTO, DELCI 

DUTRA DO COUTO, LUIZ ESPERIDIÃO DO COUTO, INECIR DALTRO DO 

COUTO, FIORAVANTE CASTELIANI, DELIA DO COUTO CASTELLIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 CERTIDÃO

 TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO

IMPULSIONAMENTO PARA RÉPLICA/IMPUGNAÇÃO

Certifico que a contestação apresentada é tempestiva (fls. 297/298-v).

 Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, acoste ao feito réplica/impugnação no prazo 

legal.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005809-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

SONIA RAMALHO GOMES (AUTOR(A))

RAIMUNDO PINHEIRO GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDELTO APARECIDO ZANIN (RÉU)

L. D. M. Z. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIENCIA 

CEJUSC PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAMON FAGUNDES BOTELHO PROCESSO n. 

1005809-26.2018.8.11.0006 Valor da causa: $50,000.00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

SONIA RAMALHO GOMES Endereço: Rua Áustria,Quadra 56, casa 17, 17, 

Quadra 56, casa 17, vila real, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

RAIMUNDO PINHEIRO GOMES Endereço: Rua Áustria,, 17, Quadra 56, 

casa 17, vila real, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: EUDELTO APARECIDO ZANIN Endereço: desconhecido Nome: 

LOURDES DE MORAES ZANIN Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

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

acesso seguem descritas no corpo deste mandado.INTIMAÇÃO para 

comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 21 de janeiro 

de 2019 às 17:00hs , a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual. RESUMO DA INICIAL:A parte do polo Ativo na qualidade de 

legitima possuidora, pleiteia neste Juízo a sentença declaratória de 

usucapião, nos termos do Art. 1.238, § único do Código Civil. A presente 

demanda tem como objeto um Lote de terreno urbano abaixo descrito. um 

lote de terreno urbano, situado em local denominado Cohab Velha, 

Loteamento Vila Real, “LOTE 17, QUADRA 56”, com metragem da área de 

450,00m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados) com registro no 

Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres/MT, sob a matrícula nº. 

15.626, fls. 101, Lº 2-L-3 DESPACHO:1 – Tratando-se a demanda em 

destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 

2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 

248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – CITEM-SE pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de 

Processo Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 

(quinze) dias. 9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual 

interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição 

inicial e dos documentos que a instruíram. 10 – DEFERE-SE os benefícios 

constantes no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 11 – Havendo 

no processo elementos que evidenciam os pressupostos legais, este 

Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora com espeque no artigo 98 do CPC. 12 – CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário.Cáceres/MT, 10 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ELIANA DE FATIMA SEGATTO MENDES, digitei. Cáceres Mt , 19 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1006022-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006022-32.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ITAU 

UNIBANCO S.A. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

propôs a presente ação civil pública em desfavor de ITAU UNIBANCO 
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S.A., ambos qualificados no processo, formulando pedido liminar de tutela 

específica de obrigação de fazer. Aduz o autor, em síntese, que foi 

instaurado inquérito civil com o fim de apurar irregularidades descritas nos 

autos de constatação da Superintendência do Estado – PROCON 

ESTADUAL, oriundos de fiscalizações a agências bancárias situadas no 

município de Cáceres. Ressalta que em visitas à agência específica do 

banco requerido, conforme autos de constatação anexados (ID 

16021193), foram constatadas afrontas aos direitos dos consumidores, 

sobretudo aos idosos e portadores de necessidades especiais. 

Constatou-se ainda a ausência de fornecimento de senhas preferenciais, 

ausência de painéis para chamar os consumidores, sendo todo tipo de 

atendimento realizado somente através de fila, o que torna difícil o controle 

de tempo de espera, uma vez que muitos consumidores sequer retiram 

senha porque o atendimento é feito indistintamente por ordem de chegada. 

Assevera que foi constatado ainda que a agência do banco Itaú Unibanco 

neste município não disponibiliza assentos de uso preferencial sinalizados 

no caixa eletrônico para pessoas idosas portadoras de deficiência ou 

mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por 

criança de colo, além de não disponibilizar sinalização ambiental (mapa 

tátil) para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência 

auditiva, deficiência visual, deficiência mental, etc. Fala, por fim, que 

restou apurado que a referida agência não disponibiliza funcionário 

exclusivo com colete específico para dirimir dúvidas quanto à utilização do 

caixa eletrônico preferencial, contrariando as leis estaduais e federais. Diz 

o parquet que tais falhas infringem o Código de Defesa do Consumidor, o 

Estatuto do Idoso, o Decreto Federal nº 2.181 de 20.3.1997, Lei Estadual 

nº 8.655, Decreto Federal nº 2.181 de 20.3.1997, Decreto Federal nº 5.296 

de 2.12.2004, Lei Estadual n° 8.551, de 4.9.2006. Ao final, pretende, 

liminarmente, a concessão de tutela específica de obrigação de fazer a fim 

de que sejam impostas ao requerido as seguintes obrigações, sob pena 

de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais): a) disponibilizar, para efeito 

de controle de tempo de atendimento, bilhetes ou senhas, inclusive 

preferenciais, onde constarão impressos os horários de recebimento da 

senha e atendimento junto aos caixas. b) manter assentos de uso 

preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas 

portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e 

pessoas acompanhadas por criança de colo. c) disponibilizar ao público 

consumidor sinalização ambiental (mapa tátil), para orientação das 

pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, 

deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, gestantes, lactantes e 

pessoas com criança de colo. d) disponibilizar funcionário exclusivo e 

facilmente identificado, de fácil disposição quando chamado pelo idoso, 

especialmente para uso dos caixas eletrônicos. À inicial, juntou diversos 

documentos. É o relato do essencial. Fundamenta-se. Decide-se. Para a 

concessão liminar de tutela de urgência, nos termos do artigo 84, § 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), cuja redação repete o 

artigo 497 do Código de Processo Civil c/c os artigos 300 e 301 do CPC, 

faz-se necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

documentos acostados aos autos, sobretudo o inquérito civil (ID n. 

16020913) e os autos de constatação n.2018.20.0158 (ID. 16021193), 

demonstram a inobservância de dispositivos do Código de Defesa do 

Consumidor, do Estatuto do Idoso, o Decreto Federal nº 2.181 de 

20.3.1997, Lei Estadual nº 8.655, Decreto Federal nº 2.181 de 20.3.1997, 

Decreto Federal nº 5.296 de 2.12.2004, Lei Estadual n° 8.551, de 4.9.2006. 

Ademais, os autos de constatação foram atestados por Fiscal de Defesa 

do Consumidor lotado na Superintendência Estadual do PROCON, portanto, 

dotada de presunção de veracidade, comprova o desrespeito às 

legislações federais, estaduais e municipais. Tais elementos de prova 

demonstram, ainda, o flagrante desrespeito ao consumidor, em afronta à 

Constituição da República, que estabelece sua defesa como um dos 

princípios gerais da atividade econômica (artigo 170, inciso V). Dispõe a 

Lei Municipal nº 1.941/2005: Art. 1º, § 2º: Para efeito do controle de tempo 

de atendimento aos estabelecimentos bancários fornecerão bilhetes ou 

senhas, onde constarão impressos os horários de recebimento da senha 

e atendimento junto aos caixas. A Lei Estadual 8655/2007: Art. 1º - a 

instalar assentos para idosos, deficientes físicos e gestantes que 

estiverem nas filas a eles destinadas. O Decreto Federal nº 5.296/2004 

assim disciplina: Art. 6º O atendimento prioritário compreende tratamento 

diferenciado e atendimento imediato às pessoas de que trata o art. 5º. § 1º 

O tratamento diferenciado inclui, dentre outros: [...] VI - sinalização 

ambiental para orientação das pessoas referidas no art. 5º; Ainda, o artigo 

3º da lei Estadual n. 8.551/2006 prevê o seguinte: Art. 3º O atendimento 

para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico será 

feito por funcionário exclusivo e facilmente identificado para tanto. 

Parágrafo único A identificação do funcionário far-se-á através de colete 

contendo os seguintes dizeres, com letras de fácil visualização: 

“profissional exclusivo para atendimento de idosos”, tanto na parte da 

frente como nas costas. A prima facie, extrai-se inconteste a inexistência 

de tratamento preferencial a idosos, gestantes, lactantes, pessoas com 

crianças de colo e portadores de necessidades especiais, dentre outras 

irregularidades. Destarte, verifica-se a flagrante afronta à Lei Federal nº 

10.048/2000, que dispõe, in verbis: Art. 1º. As pessoas portadoras de 

deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 

as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de 

colo terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei. Art. 2º. As 

repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos 

estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário, por meio de serviços 

individualizados, que assegurem tratamento diferenciado e atendimento 

imediato às pessoas a que se refere o art. 1º. Parágrafo Único. É 

assegurada, em todas as instituições financeiras, a prioridade de 

atendimento às pessoas mencionadas no art. 1º. O Estatuto do Idoso (Lei 

nº 10.741/2003), em seu artigo 3º, inciso I, dispõe igualmente acerca do 

tratamento preferencial imediato e individualizado que deve ser prestado 

aos maiores de 60 (sessenta) anos de idade. Por derra, ainda, a 

inobservância da Lei Estadual nº 8.551/2006, que obriga os 

estabelecimentos bancários a disponibilizar, em suas agências, um caixa 

eletrônico preferencial e adequado ao atendimento do idoso, o que, ao que 

consta dos autos, inexiste na agência bancária do Banco Itaú localizada 

neste município. O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo é 

patente, vez que, caso não seja concedida liminarmente a tutela inibitória 

específica, as ilegalidades demonstradas nos autos se repetirão, 

permanecendo os usuários da instituição financeira ora requerida, em 

especial os idosos, gestantes, portadores de necessidades especiais e 

lactantes, usurpados de seu direito a tratamento preferencial e 

diferenciado. Destarte, ante os relevantes elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o justificável perigo de dano, o deferimento do 

pedido liminar é medida que se impõe. Forte nas razões acima expostas, 

este juízo CONCEDE a liminar vindicada pelo Ministério Público e 

DETERMINA à instituição financeira requerida que proceda às seguintes 

providências quanto ao atendimento de seus usuários, no prazo de 15 

(quinze) dias: a) disponibilize, para efeito de controle de tempo de 

atendimento, bilhetes ou senhas, inclusive preferenciais, onde constarão 

impressos os horários de recebimento da senha e atendimento junto aos 

caixas. b) mantenha assentos de uso preferencial sinalizados no caixa 

eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade 

reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de 

colo. c) disponibilize ao público consumidor sinalização ambiental (mapa 

tátil), para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência 

auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, 

gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo. d) disponibilize ao 

menos 01(um) funcionário exclusivo e facilmente identificado, de fácil 

disposição quando chamado pelo idoso, especialmente para uso dos 

caixas eletrônicos. FIXA-SE multa para a hipótese de descumprimento de 

tais medidas, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Cite-se o 

requerido dos termos da presente ação para que, querendo, apresente 

contestação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes. Ciência ao 

Ministério Público. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres, 19 de outubro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002933-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE ALVES DE GUTEMBERG GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 
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JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 5 

dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

15195411), inteiro teor da Certidão do Senhor Meirinho, bem como, 

requeira o que entender de direito. Cáceres, 19 de outubro de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003668-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE COSTA DE PAULA (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL GOULART ESCOBAR (ADVOGADO(A))

RODRIGO AUED (ADVOGADO(A))

RENATO ARANTES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003668-68.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ODETE COSTA DE PAULA RÉU: RENATO ARANTES Vistos, etc... 

Compulsando os autos verifico que nos documentos anexos em ids. 

8113581 contraiu matrimônio com a pessoa de Vicente Paulo do Prado em 

21/05/2010 falecido em 21/05/2016, conforme certidão de óbito (id. 

8113581). Deste modo, muito embora a Autora alegue que o imóvel foi 

adquirido no ano de 2006, antes da celebração do casamento, 

aparentemente, a posse foi exercida em conjunto com o cônjuge falecido – 

Vicente Paulo do prado - até a data de seu óbito. Não obstante, extrai-se 

da certidão de óbito que o de cujus deixou dois filhos, herdeiros de bens 

que vieram a caber ao genitor falecido. Neste rumo, considerando que a 

usucapião, segundo o entendimento de Orlando Gomes, “constitui modo de 

aquisição da propriedade dos bens móveis e imóveis, pela posse 

qualificada e prolongada de tempo (Clovis Bevilaqua, Código Civil, p.71).”, 

não se pode descartar a possibilidade de interesse dos herdeiros do 

cônjuge da Requerente, Vicente Paulo do Prado, caso este tenha 

permanecido na posse do imóvel durante o prazo para prescrição 

aquisitiva, pois, como bem expresso, a aquisição pela usucapião se dá 

pela posse prolongada sobre o bem e cumprimento de demais requisitos e 

não pela detenção de domínio. Sendo assim, nos termos do art. 10º do 

CPC, esclareça a parte Autora, no prazo de 15 dias, quanto a ausência 

dos herdeiros de Vicente Paulo do Prado no polo passivo da ação, 

justificando e requerendo o que entender pertinente. Após, novamente 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 19 de outubro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004812-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

RICARDO JUNIOR CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

VANESSA CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

WESLEI JUNIO DE CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA (RÉU)

MARCEL DE SA PEREIRA (ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso. Cáceres-MT , 19 de outubro de 2018. JOEL SOARES 

VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES 

E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001259-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE VEIGA (ADVOGADO(A))

RODOLFO COELHO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

R O ALVES - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

aguardando cumprimento de mandado. Cáceres-MT, 19 de outubro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003118-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

GISLAINE DE CARVALHO GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELEY DA SILVA CONCEICAO (RÉU)

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1003118-39.2018.8.11.0006 Valor da causa: $36,000.00 

ESPÉCIE: [ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]->REINTEGRAÇÃO / 

MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: GISLAINE DE 

CARVALHO GOMES Endereço: Rua Dorville Bassi Correia, 430, Parque 

Morumbi, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ROSELEY DA SILVA CONCEICAO Endereço: Av. Afonso Pena, 224, 

Jardim Cidade Nova, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Certifico que a 

contestação apresentada é tempestiva (ID 15786241). Razão pela qual, 

impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado acoste ao feito a impugnação no prazo legal. Cáceres-MT, 19 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003235-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBORINA CORREA DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1003235-30.2018.8.11.0006 Valor da causa: $10,128.22 

ESPÉCIE: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA Endereço: Rua Sebastião 

Ribeiro, 10, Jardim Paraiso, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 
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PASSIVO: Nome: ALBORINA CORREA DA SILVA Endereço: Av. Marechal 

Castelo Branco, 253, São Luiz, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Certifico 

que a parte requerida apesar de citada deixou transcorrer o prazo legal 

para manifestar no feito. Certifico ao final que impulsionei os autos, com o 

fito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres-MT, 19 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002186-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO EDUARDO CAMPOS LEITE DA CUNHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1002186-51.2018.8.11.0006 Valor da causa: $8,162.70 

ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1374, - 

DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01311-200 POLO PASSIVO: Nome: FABIO EDUARDO CAMPOS LEITE DA 

CUNHA Endereço: RUA TIRADENTE, 1025, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 15618908), promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres-MT, 19 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002694-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO (EXECUTADO)

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1002694-65.2016.8.11.0006 Valor da causa: $20,391.46 ESPÉCIE: 

[MÚTUO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 POLO PASSIVO: Nome: MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO 

Endereço: Rua Comandante Balduino, nº 573, Rua Comandante Balduino, 

nº 573, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do 

Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c 

com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos 

para efetuar a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca do requerimento e documentos (ID Num. 16037090 e 

Num. 16037414). Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007512-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVONE RAMALHO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1007512-26.2017.8.11.0006 Valor da causa: $3,000.00 

ESPÉCIE: [ESPÉCIES DE CONTRATOS]->EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU 

COISA (228) POLO ATIVO: Nome: IVONE RAMALHO DE ARRUDA 

Endereço: Rua D, Quadra 4, Loteamento Ana Marques, Vila Irene, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS 

NAVEGANTES, Sala 2002/2003, Edifício Pedro Tower, ENSEADA DO SUÁ, 

VITÓRIA - ES - CEP: 29050-335 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA , para, no prazo de 10 (dez)dias, requerer o que 

entender de direito, tendo em vista decorreu o prazo para a parte 

requerida manifestar-se no presente feito. No celular: com o aplicativo 

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

aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a câmera habilitada, 

aponte para o QRCODE. No computador: com o portal aberto, acesse o 

serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada na parte superior 

direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não 

consiga consultar os documentos via internet, deverá comparecer à 

Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter acesso, bem como 

proceder o seu cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado 

deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, 

exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena 

de não conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 

03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este expediente, deve ser 

selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, localizada na aba 

“Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, sob pena de o 

sistema não vincular a petição de resposta à intimação, com o 

consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores informações, 

favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002246-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cartório do 2º ofício de registro civil de Mirasol do Oeste (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1002246-24.2018.8.11.0006 Valor da causa: $100.00 

ESPÉCIE: [Retificação de Nome]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO ATIVO: Nome: RAFAEL 

LEANDRO DA SILVA Endereço: Rua Prudente de Moraes, 52, Cidade 

Nova, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: Cartório 

do 2º ofício de registro civil de Mirasol do Oeste Endereço: Rua Antôio 

Martins da Costa, 480, Centro, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

INTIMAÇÃO CIÊNCIA DO DESPACHO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono 

os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus 

Advogados, para ciência acerca da decisão exarada (ID 15756781), bem 

como, com o fito de que, compareçam com seus clientes e testemunhas a 

Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 16:00 horas, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 3ª Vara Cível. Ressalta-se que 

deverão os causídicos estarem presentes no referido ato designado, 

acompanhados de no máximo 3 (três) testemunhas cada, devendo o rol 

ser apresentado no prazo de 48h, cabendo aos patronos constituídos a 

incumbência de intimar suas testemunhas (art. 455, do CPC). Na forma do 

art. 385 do CPC, foi determinado por este r. Juízo a colheita de depoimento 

pessoal de ambas as partes com a advertência da pena de confissão. 

Cáceres, 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002246-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cartório do 2º ofício de registro civil de Mirasol do Oeste (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1002246-24.2018.8.11.0006 Valor da causa: $100.00 

ESPÉCIE: [Retificação de Nome]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO ATIVO: Nome: RAFAEL 

LEANDRO DA SILVA Endereço: Rua Prudente de Moraes, 52, Cidade 

Nova, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: Cartório 

do 2º ofício de registro civil de Mirasol do Oeste Endereço: Rua Antôio 

Martins da Costa, 480, Centro, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

INTIMAÇÃO CIÊNCIA DO DESPACHO AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono 

os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus 

Advogados, para ciência acerca da decisão exarada (ID 15756781), bem 

como, com o fito de que, compareçam com seus clientes e testemunhas a 

Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 29 de janeiro de 

2019, às 16:00 horas, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 3ª Vara Cível. Ressalta-se que 

deverão os causídicos estarem presentes no referido ato designado, 

acompanhados de no máximo 3 (três) testemunhas cada, devendo o rol 

ser apresentado no prazo de 48h, cabendo aos patronos constituídos a 

incumbência de intimar suas testemunhas (art. 455, do CPC). Na forma do 

art. 385 do CPC, foi determinado por este r. Juízo a colheita de depoimento 

pessoal de ambas as partes com a advertência da pena de confissão. 

Cáceres, 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007941-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE DA CRUZ CASTRO (AUTOR(A))

IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA (ADVOGADO(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI DA SILVA ALVES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1007941-90.2017.8.11.0006 Valor da causa: $60,000.00 

ESPÉCIE: [ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: WALLACE DA CRUZ CASTRO Endereço: Rua das 

Margaridas, 123, Jardim Padre Paulo, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

POLO PASSIVO: Nome: VALDINEI DA SILVA ALVES Endereço: Rua das 

Camélias, 780, Cavalhada III, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , na pessoa de 

seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco)dias, requerer o que entender 

de direito, tendo em vista que decorreu o prazo deferido no ID- 14727083. 
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Cáceres-MT , 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003029-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS (AUTOR(A))

EDENILSON RIBEIRO DOS REIS (AUTOR(A))

NATANAEL RIBEIRO DOS REIS (AUTOR(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA (RÉU)

SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA (RÉU)

MARCEL DE SA PEREIRA (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

 

DECORRENDO PRAZO PARA O PERITO NOMEADO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002300-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

HAYRON ARYSTON MORAES FELIX (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1002300-87.2018.8.11.0006 Valor da causa: $7,087.50 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

HAYRON ARYSTON MORAES FELIX Endereço: rua das granadas, 183, 

cohab velha, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Nos termos do art. 203, §4° do Código de 

Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 

482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar 

a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da certidão negativa (ID Num. 16047844 ), assim como, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação e documentos (ID 

Num. 15390828). Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003384-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

HENRIQUE DA SILVA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1003384-26.2018.8.11.0006 Valor da causa: $103,475.20 

ESPÉCIE: [SEGURO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

ADILSON LOPES DE SOUZA Endereço: Joao Leocácio da Silva, 90, Jardim 

Paraíso, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Endereço: AVENIDA FERNANDO 

CORREA DA COSTA, 638, - ATÉ 1124 - LADO PAR, POÇÃO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78015-600 Nome: MAPFRE VIDA S/A Endereço: Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, 1593, salão 05, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78051-000 Nome: ALLIANZ SEGUROS S/A Endereço: RUA 

ALMIRANTE HENRIQUE PINHEIRO GUEDES, 281, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-306 Nome: COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL Endereço: RUA MANOEL DA NÓBREGA, 1280, 9 

andar, PARAÍSO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04001-004 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de 

direito, tendo em vista que decorreu o prazo deferido no ID- 14766756. 

Cáceres-MT , 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 151124 Nr: 9951-03.2012.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO BRANDÃO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMI-CAIXA DE PECÚLIOS, PENSÕES E 

MONTEPIOS-BENEFICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/OAB-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento da informações do perito acostada às fls.292/294, 

requerendo o que entender de direito em 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 196858 Nr: 1564-57.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRA PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 

DE SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DANTAS SOUZA - 

OAB:16.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SOUSA DE CASTRO 

VITA - OAB:24308-OAB/BA

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça 

no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais)a fim de possibilitar a citação do 

requerido no endereço infoirmado às fls.133.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003263-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA DA CONCEICAO GUIA LEITE (REQUERENTE)

EDSON DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (REQUERIDO)

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003263-32.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: EDVANIA DA CONCEICAO GUIA LEITE, EDSON DA SILVA 

CAMPOS REQUERIDO: LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA Vistos em 

correição. Trata-se de ação de usucapião proposta por Edvânia da 

Conceição Leite e Edson da Silva Campos em desfavor de Espólio de José 

Palmiro da Silva e de Dalva Pinto da Silva, representado pelo seu 

inventariante Luiz César Palmiro da Silva. Aduzem os Autores, em síntese, 

que há mais de 15 anos são legítimos possuidores de um imóvel localizado 

no loteamento São José, lote 13, quadra 16, com área de 360m², 

registrado sob a matrícula de nº 27.009, à fl. 241 do livro nº 02 – L 05. 

Ressaltam que adquiriram o imóvel por meio de contrato de compra e 

venda celebrado com Adriana Palmiro da Silva no ano de 1996, e que 

desde a data da aquisição passaram a exercer a posse sobre o bem onde 

estabeleceram sua residência. Alegam que há desídia dos herdeiros na 

condução do processo de inventário, o que seria causa determinante para 

impossibilitar a transferência do imóvel. Em razão do exposto, pugnaram 

pela procedência do pedido parta que seja declarada a prescrição 

aquisitiva do imóvel em seu favor. Juntaram documentos de ids. 7286845, 

7286848, 7286851, 7286857, 7286861, 7286865, 7286878, 7286873, 

7286876, 7286876, 7286883, 7286890, 7286885, 7286896, 7286902, 

7286913, 7286919, 7286922, 7286936, 7286944, 7286954. Em audiência 

de conciliação, os Requeridos, por meio de sua representante (ids. 

11995187 e 11995208), anuindo com o pedido de reconhecimento da 

prescrição aquisitiva em favor dos autores (id. 12077697). Edital para 

citação de réus incertos, terceiros interessados e desconhecidos (id. 

13605740) e publicado (id. 13606944). Citação dos confinantes realizada 

(ids. 13588741, 13588742, 14918584, 14918584). As Fazendas Públicas 

da União, Estado e Município foram devidamente intimadas (ids. 13589969, 

13589970, 13589971, 13847478, 13847913, 13848396), tendo o Município 

manifestado desinteresse na lide (id. 13738238). A União e o Estado não 

manifestaram quanto ao interesse na lide, embora intimados, contudo, a 

Fazenda Pública Estadual pugnando pela intimação da parte autora para 

que acostasse aos autos pagamento de ITCD correspondente ao imóvel. 

Por fim, vieram os autos conclusos. É o necessário. Decido. Analisando os 

termos e condições do referido acordo, não vislumbro qualquer vício 

impeditivo da sua homologação, eis que foram atendidas as exigências 

atinentes ao procedimento em questão. Primeiramente, verifico que os 

requisitos para aquisição da propriedade por meio de usucapião foram 

preenchidos no presente caso. Explico: A Usucapião é a forma de 

aquisição originária da propriedade, assegurado por lei, servindo ao Autor 

para obtenção de declaração da posse sobre determinado bem, posse 

esta que, aliada aos demais requisitos legais, confere-lhe o direito ao 

domínio sobre este mesmo bem. Os requisitos para usucapião 

extraordinário, atualmente estampados no art. 1.238 do atual Código Civil, 

não discrepam dos requisitos antes exigidos pelo anterior diploma legal, à 

exceção do prazo que foi diminuído, de vinte, para quinze anos. Com 

relação ao tempo da posse, no caso em tela se aplica o prazo previsto no 

artigo 1238 do Código Civil de 2002, qual seja, 15 (quinze) anos, tendo em 

vista que a legislação de 2002, quando tratou do usucapião extraordinário, 

reduziu o referido prazo para 15 (quinze) anos e trouxe a regra de 

transição que estabelece: Art. 2028. Serão os da lei anterior os prazos, 

quando reduzidos por este Código, e se na data de sua entrada em vigor, 

já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei 

revogada. Assim, considerando que em 01/01/2003 (data da entrada em 

vigor no Código Civil/2002), não havia transcorrido a metade do prazo 

estabelecido no Código Civil de 1916 (10 anos), utiliza-se o prazo do 

código civil atual. Dessa forma, para a declaração de aquisição do domínio 

é preciso que a parte interessada demonstre: a) posse sem oposição, ou 

seja, mansa e pacífica; b) decurso do prazo de vinte anos, na vigência da 

legislação revogada e de quinze anos segundo a legislação civil atual; c) 

animus domini e d) objeto hábil. No caso em tela, os documentos anexos 

nos ids. 7286861, 7286865, 7286873, 7286876, 7286878, 7286883, bem 

como através dos acordos firmados na lide fica clara que vem exercendo 

a posse mansa e pacífica durante o período da prescrição aquisitiva sobre 

demonstram o exercício de posse sobre o lote 13 quadra 16. Isto quer 

dizer que a posse exercida não pode ter sofrido contestação, oposição 

por outrem que se julgava possuidor do bem. Ademais, citados, os réus, 

desconhecidos e eventuais interessados (ids. 13605740 e 13606944), os 

requeridos reconheceram a procedência da ação e pugnaram pela 

homologação do acordo firmado em id. 12077688. Citados os confinantes 

(ids. 13588741, 13588742, 14918584, 14918584) nenhum veio a Juízo 

trazer impedimentos para a procedência do pedido, deixando transcorrer 

in albis o prazo para resposta, com exceção dos Requeridos que 

compuseram acordo com a autora. Não bastasse isso, o Munícipio 

manifestou seu desinteresse na lide (id. 13738238), e o Estado e União, 

apesar de intimadas nada manifestaram quanto ao interesse na lide. 

Outrora, no que concerne ao requerimento do Estado quanto a 

comprovação do recolhimento de ITCD, deixo de determinar a intimação da 

parte autora para comprovação do pagamento, tendo em vista que não se 

trata de requisito para declaração da prescrição aquisitiva em usucapião. 

Contudo, deverão os Requerentes arcar com os impostos e emolumentos 

necessários para averbação da sentença e transferência do imóvel em 

seu nome. Assim, além dos documentos trazidos a baila comprovarem a 

posse exercida pelo requerente e aliado aos requisitos inerentes à 

usucapião bem como a anuência dos interessados conforme se extrai dos 

acordos firmados no curso do processo tenho que não há óbice para 

homologação do acordo e declaração de usucapião em favor dos 

Autores. Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos a convenção firmada pelas partes em 

(id.12077688), e em consequência declaro a prescrição aquisitiva do 

imóvel objeto da lide em favor dos Autores, assim como JULGO EXTINTO 

este processo, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, parágrafo 

único, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro do respectivo imóvel, determinado o registro da 

sentença e respectiva transferência do lote 13, quadra 16, com área de 

360m², situado no loteamento São José, a ser extraído de uma área maior 

registrada sob o número 27.009, às fls. 241, Livro nº 02 – L – 05, 

procedendo com a abertura de matrícula própria em nome dos 

Requerentes Edvânia da Conceição Leite e Edson da Silva Campos, 

cabendo aos Requerentes arcar com o pagamento de eventuais impostos, 

diligências e emolumentos necessários para os atos do Registro 

Imobiliários. Após o prazo recursal, expeça – se o necessário para 

cumprimento da providência e, após, arquive - se os autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 19 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006387-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))
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JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT (RÉU)

 

Vistos, etc. Com base no art. 357 CPC, passo a sanear o feito. Não 

havendo preliminares suscitadas, declaro saneado o feito e encaminho à 

fase instrutória. Fixo como pontos controvertidos, a adjudicação 

compulsória e danos morais. Referente ao ônus da prova, compete à parte 

autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu dos 

impeditivos, modificativos e extintivos. Quanto às provas, defiro o 

depoimento pessoal do autor e a prova testemunhal. Quanto ao 

depoimento pessoal do requerido, incabível por se tratar de pessoa 

jurídica de direito público, cujos interesses são indisponíveis e não 

passíveis de confissão. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido: (a) Declarar saneado o feito e remeter à fase instrutória; (b) Para 

tanto, designar audiência de instrução e julgamento para a data de 

05/02/2019 às 14h00min, competindo às partes apresentar no prazo 

comum de 05 (cinco) dias úteis rol de testemunhas devidamente 

qualificadas, nos termos do art. 450 do CPC, observando as disposições 

do art. 357 §§ 4 e 5.º, todos do CPC, sob pena de preclusão da prova oral; 

(c) Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155972 Nr: 3569-57.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANA ALVES VENDRAMEL DA COSTA, WILLIAN 

CESAR NONATO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CEZAR NONATO DA 

COSTA - OAB:12985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0, PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:, 

PROCURADOR DO INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - OAB:, 

PROCURADOR FEDERAL - LEANDRO AUGUSTO REZENDE SILVEIRA - 

OAB:, PROCURADOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL - OAB:, 

PROCURADOR GERAL FEDERAL DO INSS NO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, PROCURADOR GERAL FEDERAL ESPECIALIZADO - 

INSS - OAB:, PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - INSS - 

OAB:, PROCURADORIA-GERAL FEDERAL ESPECIALIZADA - INSS - 

OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, que depende apenas de 

homologação de cálculos apresentados pela parte Exequente às fls. 

170/175.

O Executado apresentou tempestivamente impugnação aos cálculos, 

alegando excesso de execução às fls. 177/182.

De acordo com a decisão de fls. 164/165, o Executado foi condenado a 

estabelecer o benefício previdenciário de auxílio acidente no valor de 50% 

do valor do benefício, com início em 27/02/2013 até o início do pagamento 

administrativo que ocorreu em 26/11/2013 (fl. 182).

Sendo assim, a parte Exequente elaborou os cálculos compreendendo 

todo o período mencionado.

Ocorre que às fls. 182 e 182-verso, o Executado apresenta planilha 

denominada “relação de créditos” na qual demonstra a realização de 

diversos pagamentos entre os meses 12/2013 a 03/2018, alegando assim, 

excesso de execução nos cálculos elaborados pela Exequente.

 Encaminhado o feito à Contadoria do Juízo, foram apresentados cálculos 

atualizados às fls. 184/186, os quais, por ora, deixo de analisar vez que 

ausente a manifestação da parte Exequente, acerca do excesso alegado.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca do petitório de fls. 177/180;

b) Após, imediatamente conclusos. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95845 Nr: 912-50.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL FAUSTINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457 OAB/MT, TATIANE CORBELINO LACCCAL DA 

SILVA - OAB:9.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL 

FEDERAL ESPECIALIZADO - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, que depende apenas de 

homologação de cálculos apresentados pela parte Exequente às fls. 

227/233.

O Executado apresentou tempestivamente impugnação aos cálculos, 

alegando excesso de execução às fls. 234/248.

De acordo com a decisão de fls. 218/223, o Executado foi condenado a 

estabelecer o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez com 

início em 24/08/2011 até o início do pagamento administrativo que ocorreu 

em 01/09/2017 (fl. 237).

Sendo assim, a parte Exequente elaborou os cálculos compreendendo 

todo o período mencionado.

Ocorre que às fls. 238 e 238-verso, o Executado apresenta planilha 

denominada “relação de créditos” na qual demonstra a realização de 

diversos pagamentos entre os meses 04/2009 a 08/2017, alegando assim, 

excesso de execução nos cálculos elaborados pela Exequente.

 Encaminhado o feito à Contadoria do Juízo, foram apresentados cálculos 

atualizados às fls. 250/252, os quais, por ora, deixo de analisar vez que 

ausente a manifestação da parte Exequente, acerca do excesso alegado.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca do petitório de fls. 234/248;

b) Após, imediatamente conclusos. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 161203 Nr: 8996-35.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRELINA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684, TATIANA MENDES DE OLIVEIRA - OAB:18.273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:a)Intimar a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, emendar o pleito de 

cumprimento de sentença, a fim de apresentar nos autos planilha de 

novos cálculos devidamente corrigida, nos moldes determinados na 

decisão de fls. 92/94, sob pena de indeferimento do pleito;b)Após, 

intime-se o Executado forte no art. 535, IV do CPC;c)Decorrido o prazo 

supra, havendo ou não manifestação das partes, volvem-me os autos 

conclusos;d)Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 135184 Nr: 4226-67.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAMAR SYLVIO ADAMI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

135184 §!.Tu¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30DIAS

AUTOS N.º 4226-67.2011.811.0006
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): IDAMAR SYLVIO ADAMI JÚNIOR

CITANDO(A, S): Executados(as): IDAMAR SYLVIO ADAMI JÚNIOR, CPF: 

07373446876 Filiação: Idamar Sylvio Adami e Maria Isabel Zanotto Adami, 

data de nascimento: 27/07/1955, brasileiro(a), natural de Lins-SP, 

casado(a), cirurgião dentista

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.418,41

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do MUNICÍPIO DE CÁCERES em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

2013/2011, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 18 de outubro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 86654 Nr: 2143-49.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAWAKAMI & GUARNIERI LTDA-ME, CÉLIA 

APARECIDA GUARNIERI kAWAKAMI, SEIJI KAWAKAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

86654 §!)cW¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 30DIAS

AUTOS N.º 2143-49.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(S): KAWAKAMI & GUARNIERI LTDA-ME e CÉLIA APARECIDA 

GUARNIERI kAWAKAMI e SEIJI KAWAKAMI

INTIMANDO(S): Executados(as): Célia Aparecida Guarnieri Kawakami, Cpf: 

32965478191 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), Kawakami & Guarnieri 

Ltda-me, CNPJ: 26795641000173, brasileiro(a) e Seiji Kawakami, Cpf: 

10102612900 Filiação: , brasileiro(a), ambos em LOCAL INCERTO E NÃO 

SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2009

VALOR DO DÉBITO: R$ 177.786,86

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) o seguinte valor em dinheiro: R$ 877,17 ( oitocentos 

e setenta e seta reais e dezessete centavos), via BACENJUD, e de que, 

portanto, terá(terão) o prazo de 30 ( Trinta ) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos, bem como fique 

ciente acerca da RESTRIÇÃO DOS VEICULOS descrito(s) e 

caracterizado(s) a seguir.

BEM(BENS) RESTRITOS (S): VEÍCULO I/HERO PUCH 65, PLACA JYH3832 – 

MT e o FORD/CORCELL II, PLACA JZM5320 – MT, todos de propriedade de 

SEIJI KAWAKAMI.

Eu, Tatiane Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, Técnica Judiciária, 

digitei.

 Cáceres - MT, 18 de outubro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 59444 Nr: 5751-60.2006.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: LUIZ ADELINO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Exequente, via 

DJE/MT, através de seu advogado, para que fique ciente dos cálculos 

apresentados pelo "Cartório Contador" deste fórum e manifeste-se acerca 

deles no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 58022 Nr: 4368-47.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIR CATARINA HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEODORO HUBER SILVA - 

OAB:12984/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Pelo presente, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a 

Parte Autora, através de seu(ua)(s) advogado(a)(s) para que, no prazo 

de 05 dias manifeste-se acerca dos cálculos apresentados pelo "Cartório 

Contador" deste fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 77446 Nr: 4108-96.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DE PAULO MOREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA MARCIA CACERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Pelo presente, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a 

Parte Autora, através de seu(ua)(s) advogado(a)(s) para que, no prazo 

de 05 dias manifeste-se acerca dos cálculos apresentados pelo "Cartório 

Contador" deste fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 77918 Nr: 4537-63.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA GUADALUPE SENATORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Pelo presente, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a 
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Parte Autora, através de seu(ua)(s) advogado(a)(s) para que, no prazo 

de 05 dias manifeste-se acerca dos cálculos apresentados pelo "Cartório 

Contador" deste fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156647 Nr: 4308-30.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON GARCIA LOBATO DO PRADO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Pelo presente, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a 

Parte Autora, através de seu(ua)(s) advogado(a)(s) para que, no prazo 

de 05 dias manifeste-se acerca dos cálculos apresentados pelo "Cartório 

Contador" deste fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 167673 Nr: 4409-33.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a 

Parte Autora, através de seu(ua)(s) advogado(a)(s) para que, no prazo 

de 05 dias manifeste-se acerca dos cálculos apresentados pelo "Cartório 

Contador" deste fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 89834 Nr: 5133-13.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO HELENO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Pelo presente, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a 

Parte Autora, através de seu(ua)(s) advogado(a)(s) , via DJE/MT, para 

que, no prazo de 05 dias manifeste-se acerca dos cálculos apresentados 

pelo "Cartório Contador" deste fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 152262 Nr: 11225-02.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMMY DOS SANTOS ALVARES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Pelo presente, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a 

Parte Autora, através de seu(ua)(s) advogado(a)(s) , via DJE/MT, para 

que, no prazo de 05 dias manifeste-se acerca dos cálculos apresentados 

pelo "Cartório Contador" deste fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155532 Nr: 3069-88.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYZA DA SILVA THOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a 

Parte Autora, através de seu(ua)(s) advogado(a)(s) , via DJE/MT, para 

que, no prazo de 05 dias manifeste-se acerca dos cálculos apresentados 

pelo "Cartório Contador" deste fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 166614 Nr: 3536-33.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BENEDITO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto nos autos, decido:

a) Acolher o pleito de fls. 91/92 para CORRIGIR o erro material ocorrido na 

sentença de fls. 71/77 para que no item “a” ONDE SE LÊ: “afastando-se a 

incidência do o §1º, in fine, do art. 221 da Lei Complementar nº 26, de 13 

de janeiro de 1993, por entendê-la incompatível com o art. 5.º, caput da 

Constituição da República de 1988;”, LEIA-SE “afastando-se a incidência 

do o §1º, in fine, do art. 118 da Lei Complementar nº 231, de 15 de 

dezembro de 2005, por entendê-la incompatível com o art. 5.º, caput da 

Constituição da República de 1988”;

b) Após cumpridas as formalidades, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134391 Nr: 3400-41.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA GUIMARÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DE CARVALHO - 

OAB:10.052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIFICO que constatei que o Executado efetuou o depósito na Conta 

Única do TJMT apenas em relação aos honorários advocatícios razão pela 

qual expedi apenas o alvará em favor do causídico da Exequente. 

CERTIFICO, ainda, que decorreu o prazo para que o Executado 

comprovasse o pagamento do crédito principal e assim, amparada pelo art. 

152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Exequente, via DJE/MT, através 

de seu advogado, para que, no prazo de 05 dias, manifeste se deseja 

renunciar a eventuais incidências de moras e demais juros pelo 

inadimplemento do crédito principal, vez que em caso de renúncia os autos 

serão levados conclusos para penhora "on line" do referido montante em 

seu favor.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150016 Nr: 8726-45.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIBE ARANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Joice 

Pinto Pereira, OAB/MT 20116/O fez carga destes autos em 03.10.2018 e 

até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 152, 
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inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da 

CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 63710 Nr: 1240-82.2007.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRÍCIO CASSIANO MATEUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA 4ª CIRETRAN DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GARCIA MECHI 

CARNEIRO - OAB:9419/MT, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - 

OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10827, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) Renato 

Cesar Martins Cunha, OAB 12079 fez carga destes autos em 04.10.2018 

e até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 

152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 

da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE 

o(a) referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva 

os autos à Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 159214 Nr: 6965-42.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo para que o Requerido comprovasse nos 

autos o pagamento das R.P.V.s retro e assim, amparada pelo art. 152, 

inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Requerente, via DJE/MT, através de seu 

advogado, para que, no prazo de 05 dias, diga nos autos se renuncia ou 

não à incidências de multas e eventuais juros, vez que ao fazê-lo, os 

autos serão levados conclusos para a consequente penhora "on line" do 

montante necessário ao adimplemento delas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 101494 Nr: 6590-46.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MÁRIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE FABIANO DO MONTE 

COSTA - OAB:9861/PB, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0, PROCURADOR GERAL FEDERAL ESPECIALIZADO - 

INSS - OAB:, WESLEY LAVOISIER DE BARROS NASCIMENTO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o(a) advogado(a) 

Giuseppe Zampiere, OAB 10603 fez carga destes autos em 03.10.2018 e 

até a presente data NÃO os devolveu. Isto posto, nos termos do art. 152, 

inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da 

CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o(a) 

referido(a)advogado(a) para que no prazo de 3 (três) dias devolva os 

autos à Escrivania.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010665-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE RAMOS MARTINS (REQUERENTE)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS (ADVOGADO(A))

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} PROCESSO n. 

8010665-79.2016.8.11.0006 Valor da causa: $30,000.00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, PLANOS DE SAÚDE, DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL E DO TRABALHO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: MARILENE RAMOS MARTINS Endereço: Rua 

SENADOR FILINTO MULLER, 102, SÃO MIGUEL, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Endereço: Rua RUA CEL. DULCE, 458, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

CÁCERES, 19 de outubro de 2018. Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

EDVALDO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000183-26.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EDVALDO DOS SANTOS 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Converte-se 

o julgamento em diligência. Intime-se a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos comprovante de residência em seu 

nome, para fins de fixação de competência deste Juízo, bem como cópia 

do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e 

extrato de consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e 

legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação 

ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de outubro de 

2018.
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011752-46.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BACOVIS (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA (ADVOGADO(A))

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO (ADVOGADO(A))

OTANIEL DIONISIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ROSE KELLY DOS SANTOS MARTINEZ FERNANDEZ (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011752-46.2011.8.11.0006; Valor causa: R$ 3.434,98; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: OTANIEL DIONISIO DOS SANTOS 

Parte Ré: EXECUTADO: RAFAEL NEVES DOS SANTOS Vistos, etc. 

Primeiramente, proceda-se a habilitação da causídica peticionante no id. 

12816877. Após, intime-se pela última vez a parte exequente a se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do mandado de id. 

5054726, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de abril de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004878-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JERBER JUNIO PAISANO SILVA (REQUERENTE)

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE AUGUSTO DE MOURA (REQUERENTE)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhores Advogados, 

FINALIDADE: Intimação de Vossas Senhorias para comparecerem à 

audiência de Tipo: SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/11/2018 18:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal. PROCESSO INSERIDO 

NA SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006976-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO {Hanae Yamamura de Oliveira} PROCESSO n. 

1006976-15.2017.8.11.0006 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JULIO CESAR FEITOSA DOS 

SANTOS Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1495, EM FRENTE AO 

MERCADO SORRISO, JARDIM PRIMAVERA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Endereço: Avenida 7 de Setembro, 1811, JUNTO AO 

CEAF, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

CÁCERES, 19 de outubro de 2018. Atenciosamente, Elielze M. do Amaral 

Técnico Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006976-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO Hanae Yamamura de Oliveira PROCESSO n. 

1006976-15.2017.8.11.0006 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JULIO CESAR FEITOSA DOS 

SANTOS Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1495, EM FRENTE AO 

MERCADO SORRISO, JARDIM PRIMAVERA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Endereço: Avenida 7 de Setembro, 1811, JUNTO AO 

CEAF, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 

42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado 

no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

CÁCERES, 19 de outubro de 2018. Atenciosamente, Elielze Maqrues do 

Amaral Técnica Judiciária Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003055-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO LEON DE GODOY TAVARES (REQUERENTE)

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

STYLLOS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO,PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 181103 Nr: 2936-75.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - 

OAB:12649
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 POSTO ISSO, julgo improcedente a denúncia de fls. 23/25, para absolver 

o réu brasileiro, casado, médico, natural de Cuiabá/MT, data de 

nascimento: 16/02/1957, filiação: Laura Garcia Sales e José da Costa 

Sales, residente e domiciliado na Avenida do Sangradouro, n.º 728, Bairro 

Centro, nesta Comarca de Cáceres/MT, pela prática do delito previsto no 

artigo 147, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do 

CPP.Comunique-se a escrivania na forma determinada no capítulo 7, seção 

16, norma 1, item III, da CNGC.Isento o acusado do pagamento das custas 

e despesas processuais, eis que foi absolvido.P.R. Intimem-se e, após o 

trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 187780 Nr: 6823-67.2015.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DE ALMEIDA OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - 

OAB:14.309 MT

 INTIMO OS DRºs, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN E BRUNO LUIZ 

DE ARRUDA LINDOTE, ADVOGADOS DO DENUNCIADO, VINÍCIUS DE 

ALMEIDA OURIVES, A COMPARECEREM A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018 ÁS 

14:30 HORAS NA SALA DE AUDIÊNCIA DO GABINETE DA 5ª VARA DO 

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES-MT. DEVENDO ESTAR 

ACOMPANHADOS DE SEU CLIENTE, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL. EU, ARTHUR DE BARROS RODRIGUES, ESTAGIÁRIO DIGITEI, 

ASSINEI, NADA MAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 65646 Nr: 3151-32.2007.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, DEFIRO a busca de veículos registrados em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD.

Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção

Caso não sejam localizados bens, DETERMINA sejam realizadas buscas 

de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a 

existência de bens de propriedade da parte executada.

Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, 

este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de 

justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições 

legais de acesso ao feito.

Em caso de manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 

517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE 

certidão do teor da decisão inicial de pagamento para que a parte 

exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto 

judicial atinente ao débito no montante descriminado.

Cumpridas todas as providências anteriores, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos.

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 202154 Nr: 4768-12.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GABRIEL ALVES DE MOURA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS VELOZO, MARCELO 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO QUERELANTE PARA QUE EM 24 HORAS 

INDIQUE O ENDEREÇO O QUERELADO ANTONIO CARLOS VELOZO PARA 

SUA INTIMAÇÃO PARA COMPARECER NA AUDIÊNCIA PRELIMINAR, SOB 

PENA DE CANCELAMENTO DO ATO.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003193-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (REQUERENTE)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BRUNO SILVA CAPELETTI CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA PROCESSO n. 1003193-78.2018.8.11.0006 Valor da causa: 

$15,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO Endereço: Rua Bom Jesus, 45, 

Jardim Celeste/Poupex, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA Endereço: 

Avenida das Nações Unidas, 3000, 3.003, Bonfim, OSASCO - SP - CEP: 

06233-903 Nome: BRUNO SILVA CAPELETTI CONFECCOES - ME 

Endereço: AV Joao Alves de Mira, 219, Bairro Jd. América, IBITINGA - SP - 

CEP: 14940-000 Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: BRUNO SILVA 

CAPELETTI CONFECCOES - ME Endereço: AV . Engenheiro Ivanil 

Francischini, nº 14327, Jardim Eldorado- Ibitinga-SP - CEP: 14940-000- 

email: design.capeletti@gmail.com A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E 

- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018 Hora: 15:30 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341 (DSS)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011131-78.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALDO CESAR DA SILVA ORTIZ (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011131-78.2013.8.11.0006. EXEQUENTE: ALDO CESAR DA SILVA ORTIZ 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Tendo em vista a revogação do Provimento n°. 68-CNJ, através de decisão 

proferida no Pedido de Providências 0003580-38.2018.2.00.0000, 

expeça-se alvará para levantamento integral dos valores depositados, 

pois são incontroversos. Intime-se a parte exequente para que, no mesmo 

prazo, forneça dados bancários, como também se manifeste acerca da 

petição de id. 1528959. Cumpra-se. Cáceres/MT, 19 de outubro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

1.024/2018-PRES.)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004442-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

ADAO MARIANO AIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004442-98.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ADAO MARIANO AIRES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO, CONFEDERACAO 

NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Compulsando os autos, verifica-se 

que as partes compuseram acordo. Isto posto, homologa-se a transação 

pactuada, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do CPC. Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, 

julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Transitada em julgado, arquive-se. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 19 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010589-26.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

EROLINO ALVES DO ESPIRITO SANTO (EXEQUENTE)

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010589-26.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: EROLINO ALVES DO ESPIRITO 

SANTO EXECUTADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, 

por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c 

art. 925, ambos do CPC. Tendo em vista a revogação do Provimento n°. 

68-CNJ, através de decisão proferida no Pedido de Providências 

0003580-38.2018.2.00.0000, expeça-se alvará para levantamento integral 

dos valores depositados, devendo serem transferidos para a conta já 

indicada pela parte exequente. Transitada em julgado, arquive-se. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 19 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 240920 Nr: 8563-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVINO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PIZZATTO GAMEIRO - 

OAB:22.323-MT, RICARDO AMBRÓSIO CURVO FILHO - OAB:22120/O

 Vistos etc,

 Certificada a tempestividade, conforme certidão de fl. 40, RECEBO o 

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público.

 Considerando que as razões do recurso já foram apresentadas à fl. 

35/39, abra-se vista à Defesa para apresentação das contrarrazões 

recursais.

 Posteriormente, voltem-me os autos conclusos para análise e deliberação, 

nos termos do artigo 589 do CPP.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 187458 Nr: 6597-62.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23 de outubro de 

2018, às 13 h 20 min. (CPP, Art. 399).Na Audiência de Instrução e 

Julgamento, proceder-se-á à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, e interrogatório do réu, 

passando-se, em seguida, aos debates e prolação de decisão (CPP, Art. 

400).Intimem-se o acusado, a i. Defesa, a vítima e as testemunhas a serem 

ouvidas, requisitando-as e/ou expedindo-se carta precatória, caso 

necessárioCiência ao Ministério Público.Intimem-se e Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 194647 Nr: 317-41.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCYMARIO DE CAMPOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - 

OAB:14.000

 Vistos etc;

CHAMO O FEITO A ORDEM.

 Reconheço equívoco na expedição do mandado de intimação do réu, 

porquanto reside na Rua São Pedro, nº. 1.100, Bairro Cavalhada, 

Cáceres/MT.

Como consectário, acolho o pedido da Defesa:

I – Revogo a decretação da revelia e seus efeitos;

II – Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/05/2019, às 

13h45 min.

Intime-se o réu no endereço declinado no endereço de fl. 82, item 2.

Intime-se a vítima e as testemunhas a serem ouvidas, requisitando-as, 

caso necessário.

Intime-se a Defesa do acusado.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 187458 Nr: 6597-62.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado DIOGENES MORAIS DE OLIVEIRA, qualificado 

nos autos, em virtude da expiração do prazo da Suspensão Condicional 

do Processo, sem revogação, com espeque no Art. 89, § 5º, da Lei 

9.099/95. Procedam-se às anotações necessárias, oficiando-se ao 

Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e ao TRE/MT. Após, 

arquivem-se, os autos com as anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 186217 Nr: 5909-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAECKEL SADLER DE OLIVEIRA, ERLITA INEZ 

DE LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899, JUAREZ RODA JUNIOR - OAB:18.422

 . Consoante a firme orientação dos tribunais superiores, apresentado o 

termo de apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea 

das razões recursais constitui mera irregularidade, que não prejudica a 

apreciação do recurso. Para a anulação da decisão proferida pela Corte 

Popular, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Estatuto 

Processual Penal, é necessário que a decisão seja manifestamente 

contrária às provas dos autos, sob pena de violação ao princípio 

constitucional da soberania dos veredictos. O acatamento pelos jurados 

de uma das teses expostas em plenário não enseja a anulação pretendida, 

principalmente quando o conjunto probatório produzido no processo se 

revela apto a consubstanciar a decisão do Conselho de Sentença. (Ap 

45521/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).Diante disso, 

determino abertura de vista ao Ministério Público para apresentação das 

contrarrazões.Juntadas as peças devidas, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça.Às providências.Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 165081 Nr: 2173-11.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO GHIOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16.162/0-MT

 Intimação da DEFESA, para no prazo legal, informar os dados bancários 

do denunciado, necessários para expedir o alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 221978 Nr: 8496-27.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN PEREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 Vistos etc;

Considerando a necessidade da realização na data aprazada de Sessão 

de Tribunal do Júri de réu preso, sendo que possivelmente tal julgamento 

se estenderá por todo o dia, haja vista que são três réus a serem julgados 

e ainda possuindo este prioridade na tramitação, conforme determina o 

inciso I do Artigo 429 do CPP e a CNGC/MT, além disso, considerando que 

a pauta para designações de audiências deste ano encontra-se 

completamente preenchida, resta imperiosa a redesignação da audiência 

de Instrução para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 14h00min.

 Intime-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 240920 Nr: 8563-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVINO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PIZZATTO GAMEIRO - 

OAB:22.323-MT, RICARDO AMBRÓSIO CURVO FILHO - OAB:22120/O

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO INDICIADO, PARA TOMAR CIENCIA DA R. 

DECISÃO E APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES: Vistos etc, Certificada a 

tempestividade, conforme certidão de fl. 40, RECEBO o Recurso em 

Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público. Considerando que as 

razões do recurso já foram apresentadas à fl. 35/39, abra-se vista à 

Defesa para apresentação das contrarrazões recursais. Posteriormente, 

voltem-me os autos conclusos para análise e deliberação, nos termos do 

artigo 589 do CPP.Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206963 Nr: 7959-65.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981 MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 II – Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05/12/2018 às 13h30min. 

(CPP, Art. 399). III - Na audiência de instrução e julgamento, proceder-se-á 

à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, nesta 

ordem e interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e 

prolação de decisão (CPP, Art. 400).IV – Requisite-se o réu.V - Intimem-se 

o Ministério Público e a ilustre Defesa. Cumpra-se, com urgência, por se 

tratar de Ação penal que trata de crime de abuso e exploração sexual de 

adolescente, observando-se o disposto no ítem “b” do Artigo 1º da 

Recomendação nº 15 do CNJ .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206963 Nr: 7959-65.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981 MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 Vistos etc,

 Preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no artigo 

395, do mesmo código processual, RECEBO A DENÚNCIA em relação ao 

delito descrito no artigo 217-A, “caput”, do Código Penal, nos termos do 

artigo 625 da CNGC/MT, dando o acusado como incurso nas sanções nela 

imputadas.

CITE-SE o réu, nos termos do artigo 396, do indigitado “codex”, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação quando necessário (Art. 396-A).
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Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando o réu não ter condições 

de constituir advogado, desde já NOMEIO o Defensor Público, atuante 

nesta Vara, para patrocinar sua defesa.

Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, do CPP.

Defiro os itens “a” e “b” da cota ministerial de fl. 47. Atenda-se conforme 

requerido.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 218448 Nr: 5915-39.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYNARA GARCIA JAVANU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS 

- OAB:11.826/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DA DATA DA AUDIÊNCIA DESIGANADA PARA O 

DIA 24/10/2018, ÀS 15:00, conforme despacho a seguir transcrito: “Vistos 

etc; I - Da defesa escrita (CPP, Art. 396-A). Não sendo o caso de 

trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (CPP, Art. 397) dou 

regular prosseguimento ao feito. II – Nos termos do Art. 399, do Código de 

Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

24/10/2018 às 15h00min. (CPP, Art. 399). III - Na audiência de instrução e 

julgamento, proceder-se-á à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa, nesta ordem e interrogatório do réu, assando-se, em 

seguida, aos debates e prolação de decisão (CPP, Art. 400). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206963 Nr: 7959-65.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981 MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 

05/12/2018, ÀS 13H:30MIN, E DA DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: 

"Dessa forma, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, Art. 397) dou regular prosseguimento ao feito. II 

– Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05/12/2018 às 13h30min. 

(CPP, Art. 399). III - Na audiência de instrução e julgamento, proceder-se-á 

à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, nesta 

ordem e interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e 

prolação de decisão (CPP, Art. 400). IV – Requisite-se o réu. V - 

Intimem-se o Ministério Público e a ilustre Defesa. Cumpra-se, com 

urgência, por se tratar de Ação penal que trata de crime de abuso e 

exploração sexual de adolescente, observando-se o disposto no ítem “b” 

do Artigo 1º da Recomendação nº 15 do CNJ .."

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231552 Nr: 2143-34.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERNANDES BARBOSA, SIDNEY 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON FERNANDES BARBOSA, Cpf: 

00783955189, Rg: 12551406, Filiação: Virginia Fernandes Santana 

Barbosa e Samuel Simão Barbosa, data de nascimento: 10/03/1983, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais oferece DENÚNICA em desfavor de ANDERSON 

FERNANDES BARBOSA e outro, acima qualificado, pela conduta típica 

prevista no artigo 180, caput, (fato I), e artigo 311, caput, (fato II), ambos 

do Código Penal.

Despacho: +Autos nº. 2143-34.2018.811.0006Código: 231552Vistos etc, I 

– Preenchidos os requisitos legais, nos termos do Art. 41 do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no Art. 

395 do mesmo código processual, RECEBO a denúncia nos termos do 

Artigo 625 da CNGC/MT, dando aos acusados ANDERSON FERNANDES 

BARBOSA e SIDNEY RAMOS, como incursos nas sanções nela 

imputadas.II – Cite-se os réus, nos termos do Art. 396 do indigitado 

“codex”, para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias.III – Na resposta, os acusados poderão arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação quando necessário (Art. 396-A).IV - 

Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando os réus não terem 

condições de constituir defesa, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato 

de nomeação.V – Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, 

ambos do CPP.VI – DEFIRO o item “a” da cota ministerial de fls. 62, de 

juntada de certidão de antecedentes criminais do Instituto de Identificação 

do Estado de Mato Grosso, do sistema SIAP/TJMT. Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cáceres/MT, 

14 de junho de 2018.Helícia Vitti LourençoJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 19 de outubro de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 232919 Nr: 3042-32.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3042-32.2018.811.0006 – Id. 232919

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): JOÃO BATISTA ORTIZ CARLINO

INTIMANDO: Autor do fato: João Batista Ortiz Carlino, Cpf: 01931447195, 

Rg: 1280108-9 SSP MT Filiação: Laurentino Carlindo e Maria Conceição, 

data de nascimento: 24/06/1975, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

convivente, serviços gerais, Endereço: Rua das Margaridas - S/nº, Bairro: 

Jardim das Oliveiras, Cidade: Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram APLICADAS MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Trata-se de Pedido de Providências Protetivas 

efetuado pela Autoridade Policial, narrando episódio de violência 

doméstica com ameaça praticada por JOÃO BATISTA ORTIZ CARLINO. 

(...) Assim, sem a oitiva da parte requerida, por entender que a medida de 

proteção deve ser imediatamente cumprida, com fulcro no artigo 22 da Lei 

11.340/2006 (Lei Maria da Penha), este Juízo DEFERE PARCIALMENTE os 

pedidos da autoridade policial para o fim de DETERMINAR: 1 – 

AFASTAMENTO DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL DE CONVIVÊNCIA; 2 – 
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PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS, NO LIMITE MÍNIMO DE 150 METROS; 3 – PROIBIÇÃO DE 

CONTATO COM A OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS 

POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO; 4 – PROIBIÇÃO DE 

FREQUENTAR O LOCAL DE RESIDÊNCIA DA VÍTIMA A FIM DE LHE 

PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA; 5 - SEPARAÇÃO DE 

CORPOS E 6 – PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS E 

CONTRATOS DE COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE 

COMUM. (...) CONSIGNE-SE no mandado que o descumprimento da 

presente medida protetiva poderá acarretar na prisão do pretenso ofensor 

nos termos do art. 313, inciso III do CPP. CIÊNCIA ao Ministério Público 

Estadual. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

19 de outubro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 230296 Nr: 1373-41.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1373-41.2018.811.0006 - Id. 230296

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): RONILDO DA GUIA PACHORI

INTIMANDO: Autor do fato: Ronildo da Guia Pachori, Cpf: 86645404115, 

Rg: 1505631-7 SSP MT Filiação: Maria Ines Pachori, data de nascimento: 

05/09/1970, brasileiro(a), convivente, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram APLICADAS MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado a 

este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida DEUZANIRA DE 

SOUZA CUNHA na proteção em sua defesa e contra o(a) suposto(a) 

agressor(a) RONILDO DA GUIA PACHORI, que teria cometido, em tese, o 

delito de AMEAÇA E DANO, com a incidência da Lei nº 11.340/06. (...) 

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico 

as seguintes medidas protetivas pleiteadas pelas ofendidas que denoto 

urgente: 01-DETERMINO o afastamento do agressor do lar; 02-PROIBO o 

agressor de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite 

mínimo de 200 metros; 03-PROIBO o ofensor de manter contato com a 

vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 

04-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da vitima, local de 

trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a sua família; 

05-DETERMINO a separação de corpos; (...) Diante desse cenário, 

DETERMINO que o agressor participe de 2 (duas) palestras proferidas pela 

equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara 

Criminal, para informações necessárias, e a providencia se impõe para 

atender a comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca 

incutir no ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da 

mulher, revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. NOTIFIQUE-SE O 

MINISTÉRIO PÚBLICO, A AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente 

decisão. (...) Após o decurso do prazo superior a 06 (seis) meses e não 

havendo informações que demonstre a necessidade da manutenção das 

medidas anteriormente aplicadas, hei por bem determinar o seu 

arquivamento, com baixas e anotações de praxe, devendo a vítima ser 

notificada do arquivamento. (...) Cumpra-se, com urgência.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

19 de outubro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 236491 Nr: 5584-23.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 5584-23.2018.811.0006 – Id. 236491

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA

INTIMANDO: Autor do fato: João Paulo da Silva Arruda Filiação: Rosalvo da 

Costa Arruda e Adriana da Silva Ramos, brasileiro(a), , Endereço: Rua do 

Bar do Flamengo, Vila de Aptos de Cor Azul, Bairro: São Luiz, Cidade: 

Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram APLICADAS MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima JOYCE 

MARTINS ALVES DOS SANTOS SOUZA, tendo como suposto agressor 

JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA , que teria cometido, em tese, o crime 

de ameaça, com a incidência da Lei nº 11.340/06, e assim, passo a 

analisar as medidas cabíveis. (...) Por todo o exposto, APLICO AS 

SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: 01- PROIBO O 

OFENSOR de se aproximar da vítima, no limite mínimo de 200 metros; 

02-PROIBO O OFENSOR de manter contato com a vítima, por qualquer meio 

de comunicação, salientado que permanece inalterado o direito do ofensor 

de ter contato com eventual filho menor, que deverá ser exercido através 

de terceiros, de confiança de ambas as partes. 03- PROIBO O OFENSOR 

de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar sua integridade 

física e psicológica. Não há que se falar em afastamento do agressor do 

lar, vez que não residem no mesmo local. Levando-se em consideração 

que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do agressor é 

exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a 

imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo legislador. (...) 

Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) 

palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo 

comparecer perante 2ª Vara Criminal, para informações necessárias, e a 

providência se impõe para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 

226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o senso de respeito à 

integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, 

crucial para promover o seu desenvolvimento humano e garantir a 

harmonia familiar. (...) cientificar o ofensor de que as mesmas deverão ser 

rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a 

prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá vir 

a incidir no crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. As medidas 

aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão 

arquivadas. Caso a vítima entenda necessária a sua manutenção, deverá 

comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a dilação. (...) 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

19 de outubro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 230458 Nr: 1482-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1482-55.2018.811.0006 - Id. 230458
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ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): DIEGO DE SOUZA ALMEIDA

INTIMANDO: Autor do fato: Diego de Souza Almeida Filiação: Delson 

Rodrigues de Almeida e Leila Regina de Souza, brasileiro(a), , Endereço: 

Rua A, Casa 07, Bairro: Santos Dumont ( Residencial Bandeirante), 

Cidade: Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram APLICADAS MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado a 

este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida RAYANE CRISTINE 

VARELA na proteção em sua defesa e contra o(a) suposto(a) 

agressor(a) DIEGO DE SOUZA ALMEIDA, que teria cometido, em tese, o 

delito de AMEAÇA, com a incidência da Lei nº 11.340/06. (...) Ante o 

exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as 

seguintes medidas protetivas pleiteadas pelas ofendidas que denoto 

urgente: 01-DETERMINO o afastamento do agressor do lar; 02-PROIBO o 

agressor de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite 

mínimo de 1000 metros; 03-PROIBO o ofensor de manter contato com a 

vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 

04-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da vitima, local de 

trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a sua família. 

Levando-se em consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis 

em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 

11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além daquelas 

descritas pelo legislador. (...) Diante desse cenário, DETERMINO que o 

agressor participe de 2 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, 

para informações necessárias, e a providencia se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. (...) Após o 

decurso do prazo superior a 06 (seis) meses e não havendo informações 

que demonstre a necessidade da manutenção das medidas anteriormente 

aplicadas, hei por bem determinar o seu arquivamento, com baixas e 

anotações de praxe, devendo a vítima ser notificada do arquivamento. (...) 

Intime-se a todos da presente decisum. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, com urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

19 de outubro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 237874 Nr: 6542-09.2018.811.0006

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NELSON RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988/MT, JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA - 

OAB:7.836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, DENEGO 

A ORDEM.Ciência ao Impetrante, Ministério Público e Autoridade Coatora e 

após, arquive-se o presente feito, com as baixas e anotações de 

p r a x e . À s  p r o v i d ê n c i a s .  C u m p r a - s e ,  c o m 

urgência..................................................

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 204906 Nr: 6544-47.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO ROMÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS Nº 6544-47.2016.811.0006 – Id. 204906

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): RONILDO ROMÃO DA SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Ronildo Romão da Silva Filiação: Dedico 

Romão da Silva e Fátima Leonor da Silva, data de nascimento: 02/07/1985, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O DENUNCIADO, acima qualificado, da sentença 

condenatória prolatada em seu desfavor, cuja parte dispositiva segue 

abaixo transcrita.

SENTENÇA: “(...) DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para 

CONDENAR o denunciado RONILDO ROMÃO DA SILVA, brasileiro, filho de 

Dedico Romão da Silva e Fátima Leonor da Silva, por transgressão aos 

ditames do art. 129, § 9º, do Código Penal, nas disposições da Lei n. 

11.340/2006. A pena prevista para o crime de lesão corporal é de 

detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. Seguindo as orientações do 

art. 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade está bem 

determinada, uma vez que o réu agiu de forma consciente e deliberada, 

tendo pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta e discernimento 

suficiente para agir de forma diversa. Não registra antecedentes criminais. 

Acerca da conduta social e personalidade, nada restou apurado; a 

motivação do crime não justifica a agressão perpetrada. As 

circunstâncias e consequências são normais à espécie. O comportamento 

da vítima em nada influenciou para a prática do delito. Destarte, sopesando 

as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) meses de 

detenção, o que torno definitiva, ante a ausência de causas 

modificadoras. Iniciará o cumprimento da pena no regime aberto, nos 

moldes do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Vedada a substituição 

da pena, ante o teor do art. 44, I, do CP, e em consonância com a Súmula 

588, do c. STJ Intime-se a vítima acerca da presente sentença, consoante 

dispõe o art. 201,§ 2º, do CPP. Com relação a fiança recolhida pelo réu (fl. 

71/72), o art. 344 do CPP dispõe que “Entender-se-á perdido, na totalidade, 

o valor da fiança, se, condenado, o acusado não se apresentar para o 

início do cumprimento da pena definitivamente imposta”, portanto, o valor 

pago poderá ser restituído, conforme dispõe o art. 347 do CPP, porém tal 

situação deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, a quem 

compete a fiscalização do cumprimento da pena. Após o trânsito em 

julgado, determino que lance o nome no ‘Rol dos Culpados’, proceda às 

comunicações de praxe e expeça-se guia de execução definitiva e então, 

arquive-se. P. R. I. C.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

19 de outubro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 235450 Nr: 4870-63.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINE JONATHAN RAMOS DA SILVA 

XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 4870-63.2018.811.0006 – Id. 235450

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ALBERTINE JONATHAN RAMOS DA SILVA XAVIER

INTIMANDO: Denunciado(a): Albertine Jonathan Ramos da Silva Xavier, 

Cpf: 07266548179 Filiação: Albertino Xavier e Arlene Ramos da Silva, data 

de nascimento: 01/02/1998, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: atualmente 

em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O DENUNCIADO, acima qualificado, para que 

informe o nome do advogado constituído.

DECISÃO/DESPACHO: “ .”

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

19 de outubro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 235329 Nr: 4784-92.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 4784-92.2018.811.0006 – Id. 235329

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): FLÁVIO RIBEIRO

INTIMANDO: o Denunciado(a): Flávio Ribeiro, Cpf: 00580167160, Rg: 

1749456-7 SSP MT Filiação: Antonio Ribeiro Filho e Marly Delfino Ribeiro, 

data de nascimento: 03/04/1983, brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, 

convivente, pedreiro, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para tomar conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente 

transcrita, e INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação por escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam 

os artigos 396 e 396-A, do CPP.

RESUMO DA INICIAL: “(...) Consta os inclusos autos de inquérito policial 

que, NO DIA 18 de fevereiro de 2018, por volta das 16h30min, na Rua dos 

Crisantemos, Jardim Pare Paulo,, neste município de Cáceres-MT, Flávio 

Ribeiro, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu 

a integridade física de Thiago de Souza Ribeiro, causando-lhe lesões 

corporais, (...). Fato 02 (...) ameaçou, através de palavras, sua ex 

convivente Madai Pereira de Souza e Rodenilson da Costa de causar-lhe 

mal injusto e grave. FATO 03 (...) praticou vias de fato à sua 

ex-convivente Madai Pereira de Souza e Rodenilson da Costa. (...) Diante 

do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Flávio Ribeiro, como incurso 

no artigo 129, § 9º, c.c. artigo 147, caput, c.c art. 21 da Lei de 

Contravenções Penais, Decreto-Lei nº 3.688/41 e artigo 61, inciso II, alínea 

“f”, ambos do Código Penal aplicando-se as disposições da Lei 11.340/06. 

(...).”

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado FLÁVIO RIBEIRO, nos moldes 

do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás providências. Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

19 de outubro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 214875 Nr: 2941-29.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 PRAZO: 60 DIAS

AUTOS Nº 2941-29.2017.811.0006 – Id. 214875

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): DANILO DO ESPÍRITO SANTO

INTIMANDO: Denunciado(a): Danilo do Espírito Santo Filiação: Cléia 

Rezende do Espírito Santo e Márcio da Silva Campos, brasileiro(a), , 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O DENUNCIADO, acima qualificado, da sentença 

condenatória prolatada em seu desfavor, cuja parte dispositiva segue 

abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “(...) DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia 

e assim CONDENO o denunciado DANILO DO ESPÍRITO SANTO, brasileiro, 

natural de Cáceres-MT, filho de Cléia Rezende do Espírito Santo e Márcio 

da Silva Campos, por transgressão aos ditames do art. 129, § 9º e art. 

147, ambos do Código Penal (fato 01 e 02), c.c art. 21, do Decreto-Lei n.º 

3.688/1941 (fato 03), nas disposições da Lei n. 11.340/06. Do art. 129, § 

9º do Código Penal A pena prevista para o crime de lesão corporal é de 

detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. Seguindo as orientações do 

art. 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade do agente está 

evidenciada, pois tinha conhecimento da ilicitude de seu ato. Não registra 

antecedentes criminais. Nada restou demonstrado acerca da conduta 

social e personalidade. Os motivos e as consequências do crime são 

inerentes ao tipo. As circunstâncias, ainda que cometido em ambiente 

familiar, como se trata de elemento integrante do tipo, não será sopesada 

em desfavor do réu para evitar indevido bis in idem. O comportamento da 

vítima, à vista da ausência de elementos em sentido contrário, pode-se 

concluir que não contribuiu para o evento. Destarte, sopesando as 

circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) meses de 

detenção. Ausentes atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou 

aumento de pena a serem consideradas. Do art. 147 do Código Penal A 

pena prevista para o crime de ameaça é de 01 (um) a 06 (seis) meses de 

detenção, ou multa. Seguindo as orientações do art. 59, do Código Penal, 

verifico que a culpabilidade do agente está evidenciada, pois tinha 

conhecimento da ilicitude de seu ato. Não registra antecedentes criminais; 

nada restou demonstrado acerca da conduta social e personalidade. Os 

motivos e as consequências do crime são inerentes ao tipo. As 

circunstâncias, ainda que cometido em ambiente familiar, como se trata de 

elemento integrante do tipo, não será sopesada em desfavor do réu para 

evitar indevido bis in idem. O comportamento da vítima, à vista da ausência 

de elementos em sentido contrário, pode-se concluir que não contribuiu 

para o evento. Destarte, sopesando as circunstâncias judiciais, fixo a 

pena-base em 01 (um) mês de detenção. Ausentes atenuantes, 

agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena a serem 

consideradas. Art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 A pena prevista para a 

contravenção penal de vias de fato é de prisão simples, de 15 (quinze) 

dias a 03(três) meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o 

fato não constitui crime. Seguindo as orientações do art. 59, do Código 

Penal, verifico que a culpabilidade está bem determinada, uma vez que o 

réu agiu de forma consciente e deliberada, tendo pleno conhecimento da 

ilicitude de sua conduta e discernimento suficiente para agir de forma 

diversa. Não registra antecedentes criminais. Acerca de sua conduta 

social e personalidade, nada restou demonstrado; Os motivos do crime 

não justificam a ação do réu. As circunstâncias são as normais do delito e 

as consequências na maioria das vezes são graves e expõem a vida da 

vítima e familiares, gerando danos psicológicos. O comportamento da 

vítima em nada influenciou para a prática do delito. Da análise das 

circunstâncias judiciais para a contravenção penal, fixo a pena base em 

15 (quinze) dias de prisão simples. Ausentes atenuantes, agravantes, 

causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas. Por fim, 

reconheço a existência do concurso material, razão, mas deixo de 

proceder à soma das penas, vez que são de espécies diversas, não se 

podendo somá-las diretamente, acarretando em pena mais gravosa, 

medida prejudicial ao réu. Destarte, fixo as penas de 04 (quatro) meses de 

detenção, pelos delitos de lesão corporal e ameaça e 15 (quinze) dias de 

prisão simples, pela contravenção penal de vias fato, executando-se 

primeiro a pena mais grave, nos termos do art. 76 do Código Penal. Iniciará 

o cumprimento da pena no regime aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, 

alínea “c”, do Código Penal. Vedada a substituição da pena, ante o teor do 

art. 44, I, do CP, e em consonância com a Súmula 588, do c. STJ Custas 

pelo réu, cuja exigibilidade ficará suspensa nos moldes do art. 12 da Lei 

1.060/50, em face do benefício da gratuidade judiciária que ora lhe 

concedo, por estar assistido pela Defensoria Pública. Após o trânsito em 

julgado, determino que lance o nome no ‘Rol dos Culpados’, proceda às 

comunicações de praxe e expeça-se guia de execução definitiva e então, 

arquive-se. P. R. I. C.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 

19 de outubro de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 91682 Nr: 6819-40.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO MARQUES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BALESTRA 

BORGES - OAB:44141

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.290 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 240658 Nr: 8403-30.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME VARGAS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉLCIO JUNIOR GARCIA - 

OAB:8169/MT

 Processo nº: 8403-30.2018.811.0006 - Cód. 240658Vistos em 

correição.Denoto dos autos, que o recuperando foi condenado a pena de 

08 (oito) 02 (meses) em regime fechado, cumprindo integralmente em 

regime aberto.Isso posto, determino a intimação do reeducando para que, 

nos termos da sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as 

seguintes condições de seu regime ABERTO:1) trabalhar durante o dia e 

recolhendo-se à sua residência, ante a inexistência de casa de albergado, 

a partir das 22 horas de um dia até as 06:00 do outro;2) Comparecer 

bimestralmente em Juízo e comunicar a sua ocupação; 3) Não mudar do 

território da Comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste 

Juízo; 4) Não frequentar bares, boates e locais de pouca recomendação; 

5) Não ingerir bebida alcoólica; 6) Não trazer consigo armas ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade de que o mesmo 

encontra-se em desacordo com a Resolução nº 113/2010, do CNJ, o qual 

foi alterado pelas resoluções nº 116/2010, 180/2013 e 237/2016.Assim, 

visando regularizar o presente PEP, oficie-se à Vara Única da Comarca de 

Piraí/RJ solicitando o encaminhamento a este Juízo de: a) cópia do 

interrogatório do reeducando em Juízo e seus respectivos CD’s (cf. Art. 

1º, inciso II, da Resolução nº 113/2010, do CNJ); b) cópia da procuração 

existente em favor do causídico nos autos (cf. art. 1º, VI, da Resolução nº 

113/2010, do CNJ).Determino ainda ao sr. gestor que proceda a devida 

juntada aos autos de certidão de Antecedentes criminais do reeducando, 

nos termos do art. 1º, V, da Resolução nº 113/2010, do CNJ, bem como da 

certidão carcerária, que deverá ser requisitada à Diretoria da Cadeia 

Pública local.Após cumpridas as determinações, que deverão ser 

renovadas, caso transcorrido prazo superior a 10 (dez) dias sem a devida 

resposta, elabore-se cálculo de pena.Oportunamente, ao Ministério Público 

e em seguida intime-se a defesa constituída do reeducando para 

manifestação em relação ao cálculo de pena.Cumpra-se, com as cautelas 

legais.Expeça-se o necessário.Após, conclusos.Intime-se e 

Cumpra-se.Diligências necessários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 170803 Nr: 6900-13.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOMICIO LIMA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 PROCESSO N.º 6900-13.2014.811.0006 - Cód. 170803

DATA: 17.10.18 HORÁRIO; Inicio: 16h00min. Término: 16h10min.

LOCAL: Sala de Audiências da 3° Vara Criminal de Cáceres.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ENAILE LAURA NUNES DA SILVA

Denunciado: Adomicio Lima França

TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público. 

Ausente o patrono do réu, bem como o réu, sendo nomeado para o ato o 

Nobre Defensor Público na pessoa do Dr. João Batista Coelho de Araújo 

Neto Em seguida o MM. Juiz inquiriu a testemunha Adevilson Ferreira de 

Souza, através de oitiva digital. As partes não requereram diligências. 

PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Declaro 

encerrada a instrução. Abro prazo de cinco dias consecutivos para que 

as partes manifestem-se em alegações finais através de memoriais. Saem 

os presentes intimados. Nada mais Encerro o presente. 

Eu______(Gleisuele Barbosa

JOSÉ EDUARDO MARIANO ENAILE LAURA NUNES DA SILVA

Juiz de Direito Promotora de Justiça

 João Batista Coelho de Araújo Neto

Defensor Público

Adomicio Lima França

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 168010 Nr: 4684-79.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DA SILVA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Autos n° 4684-79.2014.811.0006 – Cód. 168010

Vistos em correição.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

13/11/2018, às 14h10min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório do acusado, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado Juarez da Silva Lisboa para comparecer à audiência 

designada acompanhado de advogado.

Notifique-se o MP e intime-se a defesa.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001122-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES (AUTOR(A))

JAQUELINE FREITAS LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CRISTINA GUIMARAES ROMEIRO SOLER (RÉU)

OSWALDO SOLER JUNIOR (RÉU)

ALCEBIADES BERNARDO JUNIOR (RÉU)

MARIA CHRISTINA FUSTER SOLER BERNARDO (RÉU)

MARCELO ANTONIO FUSTER SOLER (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte requerente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

retire o Edital de Citação com id 15856907, para publicação. Diamantino, 19 

de outubro de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000933-31.2018.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU DIAS RODRIGUES FILHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono da parte autora para que realize a 

complementação da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, no valor de R$723,00, conforme certidão de id 15942168. A Guia de 

Recolhimento da complementação deverá ser retirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br. (em Serviços > Guias > Diligência > Guia de 

Complementação de Diligência). OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001122-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES (AUTOR(A))

JAQUELINE FREITAS LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CRISTINA GUIMARAES ROMEIRO SOLER (RÉU)

OSWALDO SOLER JUNIOR (RÉU)

ALCEBIADES BERNARDO JUNIOR (RÉU)

MARIA CHRISTINA FUSTER SOLER BERNARDO (RÉU)

MARCELO ANTONIO FUSTER SOLER (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono da parte autora para que informe nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, quais são os confinantes, bem como 

os seus respectivos endereços atualizados. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 258 Nr: 845-21.1992.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benvindo de Freitas Azambuja, Braz de Freitas 

Azambuja, Laucídio Azambuja de Freitas, Antonio Sérgio Pereira dos 

Santos, Antonio Pereira dos Santos, Fanny Maria Pereira dos Santos 

Barbieri, Pedro Luiz Davoglio Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Benossi, Edson Gomes Martins - Mão 

Branca, José Ferreira dos Santos - Zé Baiano, Vilson Vicente Calisto, 

Jaime Verry Filho, Carlos de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduarda dos Santos Pirajá - 

OAB:20557/O, Juarez de Souza Lima - OAB:MT/2291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a advogada Eduarda dos Santos Pirajá, OAB/MT 20.557, do teor do 

despacho que deferiu o pedido de desarquivamento pelo prazo requerido: 

Vistos etc. Defiro o pedido de fl. 280. Em nada requerido em 20 (vinte) 

dias, retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 32656 Nr: 904-81.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Combustiveis e Lubrificantes R F 

Ltda, Joaquim Casetta Ferreira, Flávia Cristina Borges Casetta, Roberto 

Casetta Ferreira, Izabel Cristina Gaino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo o credor para que requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 98193 Nr: 692-79.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venilson Rosa de Souza e Cia Ltda - ME, 

Venilson Rosa de Souza

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Graziela Ventura 

Furlan - OAB:186.637, Leandro Parma Timidati - OAB:21318, Mauro 

Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Intimo o credor para que requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 41118 Nr: 1991-04.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romeu Franciscato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:10990

 Intimo o credor para que requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 83496 Nr: 2469-41.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Intimo o credor para que requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 44738 Nr: 1398-38.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Trabachin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Gimenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Rodrigues Gimenes 

- OAB:7064/MT

 Intimo o credor para que requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 94488 Nr: 2122-03.2014.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294/B, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimo o credor para que requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 42648 Nr: 3427-95.2009.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castrillo Advogado e Assossiados, Andre Castrillo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wadson Ribeiro Rangel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Castrillo - OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Miquelin Monaro 

Rangel - OAB:17007/MT

 Intimo o credor para que requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 41738 Nr: 2547-06.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir Cappoani, A.Tanssini Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elísia Helena de Melo Martini 

- OAB:OAB/RN 1853, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - OAB:221386

 Intimo o Banco demandado para no prazo de 10(dez)dias, efetue o 

pagamento dos honorários do perito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 34819 Nr: 3100-24.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat Centrais Elétricas Matogrossense 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Intimo o executado para manifestar acerca do cálculo de fls.558, no prazo 

de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 27682 Nr: 1642-40.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin Junior, Walter Trabachin, 

Martha Fonseca Manzano Trabachin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, Sidnei Guedes 

Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Intimo o credor para manifestar acerca da Exceção de Pré-Executividade 

de fls.182/189, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 104844 Nr: 527-95.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilia Fernandes Zarpelon, Eliandro David Zarpelon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vipragro Ltda, Fábio Zanarde, Peninsula 

Internacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317/O, Leandro Parma Timidati - OAB:21.318, 

Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edenir Righi - OAB:8484, 

Guilherme Augusto Bana - OAB:43.045, João Eduardo Loureiro - 

OAB:23.863/PR, José Silvério Santa Maria - OAB:26.571, LEONARDO 

CÉSAR BANA - OAB:43043, Luis Perci Raysel Biscaia - 

OAB:24.029/PR

 Intimo o autor para manifestar acerca da Contestação de fls.413/419, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 36850 Nr: 1635-43.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenneth Zilz Leyendecker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls.109, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 102266 Nr: 2596-37.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benjamim Pereira de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Dias de Jesus Junior, Jucelia Ribeiro 

Caju

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls.67, no prazo de 

05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 84806 Nr: 30-23.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genezio Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gentil Galetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo o patrono o credor para manifestar acerca da certidão de fls.118, 

no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 90971 Nr: 3184-15.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Hermann Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camagril Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Hermann Ramos 

- OAB:8855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Humberto Budoia - 

OAB:3339-A, Paulo Humberto Budoia Filho - OAB:MT 9906

 Intimo o credor para manifestar acerca do comprovante do depósito 

efetuado pela executada de fls. 1026, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 83856 Nr: 2966-55.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Avanzi Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascquinho de Arenapolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT, Onofre Ribeiro da Silva Neto - OAB:7356-A, Renato 
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Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline da Silva Amorim - 

OAB:OAB/MT 25419

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): Vasco Teixeira neto

Localidade: Fazenda Vira Saia e ou Fazenda Recanto/ Alto Paraguai

Finalidade da Diligência: Constatação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 27861 Nr: 1776-67.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin, Martha Fonseca Manzano 

Trabachin ( Anuente Hipotecário ), Amália Redigolo Trabachin ( Anuente 

Hipotecário )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Intimo o credor para manifestar no prazo de 15(quinze) dias, acerca da 

Exceção de Pré-Executividade de fls. 167/174.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 4171 Nr: 58-21.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olindo Stella, Gelcio Conte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18882/MT, Bruno Oliveira Castro - OAB:9237/MT, Emilia Carlota 

Gonçalves Vilela - OAB:13206, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - 

OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s):Olindo Stella e Gélcio Conte

Localidade: Sumidouro - Diamantino e Bairro Novo Diamantino/MT

Finalidade da Diligência: Penhora/Intimação/Avaliação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 27681 Nr: 1641-55.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Intimo o credor para manifestar no prazo de 15(quinze) dias, acerca das 

Exceções de Pré-Executividade de fls. 253/260 e fls. 261/267.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 13936 Nr: 63-62.2002.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Com. Deriv. de Petroleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Valmir Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Ignacio Vattos de 

Bastiani - OAB:25117-O

 Intimo o credor para manifestar acerca da petição de fls. 291, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 22348 Nr: 1148-15.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sontag Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Vezignazzi, Tiago Vezignazzi

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

OAB:7.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Paulo Rogério de Souza Milléo - OAB:6110-A, 

Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 Intimo o credor para manifestar acerca das informações de fls. 198/201, 

no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 4069 Nr: 651-11.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebaldo Keller, Terezinha Ivone Colvero Keller, 

Hariberto Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sanches. - OAB:3587, 

Rogério de Bortoli Keller - OAB:OAB/MT 6383-A, Viviane Martins de 

Santana - OAB:10.493-B

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão negativa de fls.874, no 

prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 11271 Nr: 1250-76.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Thomas Oro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Dias de Alencar 

Neto - OAB:14.859/MT, Jean Michel Sanches Piccoli - OAB:15877, 

Raquel Cristina Rockenbach Bleich - OAB:7655/MT

 Intimo o credor para manifestar no prazo de 15(quinze) dias, acerca da 

Exceção de Pré-Executividade de fls. 1.130/1.136.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4934 Nr: 166-16.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Médio Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oldemar Eichelt, Marzeu Selau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 
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conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4111 Nr: 225-67.1996.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alonso Cavalcante Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio Siqueira - 

OAB:9259/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Magalhães Gonçalves - 

OAB:8271/SC, Orlando Gonçalves - OAB:6017-A

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44987 Nr: 1645-19.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romélio Riediger, Adeilza Rodrigues de 

Oliveira, Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Intimo o exequente para manifestar acerca da EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE de fls. 162/233, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23561 Nr: 1619-31.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roldão Soares Gusmão, Regina Antonia 

Gusmão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Aidamus de 

Lamônica Freire - OAB:6000/MT, Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sebastião Carlos Araújo Prado - OAB:10.001/MT

 Vistos etc.

DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem penhorado, 

intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações e procedimentos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45430 Nr: 2088-67.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evelyn Nivean Loiola de Oliveira Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para retirar a Certidão Judicial Comprobatória, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128585 Nr: 2341-74.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arca Fomento Agricola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Pereira Santiago, Eliane Malaquias 

da Silva Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Líria Fernandes Brasil 

- OAB:15322/O, Juliana de Fatima Lani - OAB:16.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para efetuar o complemento da diligência 

no valor de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte cinco reais) ao Sr. Oficial de 

Justiça Tarcizio, a Guia de Recolhimento deverá ser emitida junto ao site 

www.tjmt.jus br (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80353 Nr: 2742-54.2010.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V2 Tibagi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Gomes Bressane - 

OAB:8616/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2742-54.2010.811.0005 Código: 80353

 ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: V2 Tibagi Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Multicarteira

PARTE REQUERIDA: José Carlos Fernandes

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): José Carlos Fernandes, Cpf: 

40528430106, Rg: 876.006 SSP MT Filiação: Luiz Alves Batista e Maria do 

Carmo Fernandes, data de nascimento: 06/10/1960, brasileiro(a), natural 

de Afogados da iganzeira-PE, casado(a), soldado pm, Endereço: Lugar 

incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 7.712,79

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Processo: 80353 SENTENÇA Visto Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária aviada com escopo de obter 
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tutela judicial específica, sendo que o feito tramitou regularmente conforme 

preceitos da legislação de regência, entrementes, derradeiramente, as 

partes pugnam pela homologação da autocomposição juntada/referida nos 

autos.Eis o relato do necessário.Fundamento e Decido.Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo.Dispositivo.Pelo exposto, forte na 

disposição estanque no inciso III do artigo 269 do CPC, HOMOLOGO a 

autocomposição derradeira em todos os seus termos e cláusulas e julgo 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito e, se não houver 

acordo expresso sobre o tema, condeno as partes ao pagamento pro rata 

de custas e despesas processuais ut artigo 26 do CPC, salvo se previa e 

expressamente já lhes deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou incidente 

a regra de isenção da Lei Estadual 7.603/2001 e/ou outra disposta em 

legislação federal de regência.Para efetivação deste comando judicial, se 

necessário, promova o diligente gestor as comunicações e diligências 

para materialização das cláusulas e termos da autocomposição 

homologada, com observância ao item “c” do acordo constante às fls. 152 

dos autos.Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) 

ínclito(a) representante, consoante gizado na legislação orgânica e 

processual de regência.Publique esta decisun uma única vez no DJE e, 

certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE com as anotações e baixas 

ínsitas na CNGC.PRIC, providenciando e expedindo o 

necessário.Diamantino/MT, 29 de janeiro de 2014.Anderson Candiotto Juiz 

de Direito

Eu, Gânia T. Pereira Técnico Judiciária, digitei.

 Diamantino - MT, 19 de outubro de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41560 Nr: 2368-72.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Guardado Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls. 190, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4013 Nr: 299-87.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Alves Bezerra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Bezerra Pache - 

OAB:2.280/MT, Nilo Alves Bezerra - OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Intimo o executado para efetuar o pagamento do valor remanescente 

devido na inportância de R$ 4.154,17(Quatro Mil Cento e Cinquenta e 

Quatro Reais e Dezessete Centavos) no prazo de 15(quinze) dias, em 

conformidade com a decisão de fls.546

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101816 Nr: 2378-09.2015.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Kroling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugênio Carlos Queiroz, Patricia Belote dos 

Santos Queiroz, Luiz Nei Arias, Marjorie Arias, André Luiz Arias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo o patrono da parte autora para efetuar o complemento da diligência 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)ao Sr. Oficial de Justiça Jerônimo, 

a Guia de Recolhimento deverá ser emitida junto ao site www.tjmt.jus br 

(em serviços - > Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - 

CGJ, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88877 Nr: 1207-85.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A, Manoel Archanjo Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alciléia Machado da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para apresentar planilha atualizada, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38699 Nr: 3457-67.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, efetue o pagamento de custas 

p r o c e s s u a i s  r e f e r e n t e  a  c a r t a  p r e c a t ó r i a  d e  n º 

10065-25.2018.8.11.0002,conforme r. despacho de fls. 231, bem como 

procedda o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça ofício nº 

138/2018 de fls. 231 vº, oriundo da Vara Especializada em Direito 

Bancário de Várzea Grande/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85704 Nr: 1179-54.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 Intimo os executados do r. despacho de fls. 239/240 a seguir transcrito: 

Vistos etc.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.Se frutífera a busca, desde já determinado a avaliação do bem 

penhorado, intimando-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 

829, CPC).Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me 

os autos conclusos para deliberações e procedimentos.Não havendo 

impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29364 Nr: 646-08.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: AD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josemar Carmerino dos 

Santos - OAB:7072/MT, Juliano Higino da Silva Júnior - OAB:4045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:4677/MT, Mauricio Aude - OAB:4.667/MT, 

Mikael Aguirre Cavalcanti - OAB:9247, Pedro Sylvio Sano Litvay - 

OAB:7042/MT

 Intimo o patrono do executado Walter Tabachin Júnior, para que traga aos 

autos contrato de aluguel ou arrendamento do imóvel constante da 

certidão de fls. 490/491, para verificar qual o valor pago a título de 

arrendamento, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102425 Nr: 2712-43.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Rueda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560/0, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro 

- OAB:15.445, Marco Antonio de Almeida Ribeiro - OAB:5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias recolher as taxas e 

custas de preparo da carta precatória expedida a Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 130248 Nr: 2939-28.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara Sturza Huber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Asa Máquinas Peças e Implementos Ltda - ME, 

Clovis Ricardo de Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Lopes - 

OAB:70.572/RS, Luciana Fortes Freitas - OAB:96.388/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Persio 

Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Intimo os Embargados do teor da r. decisão de fls.55/58, ao final 

transcrita: (........) Ante o exposto, DEFIRO o pedido da tutela de urgência e 

determino a suspensão das medidas constritivas, bem como a 

manutenção da posse em favor da embargante sobre o bem litigioso objeto 

dos embargos, tão somente em relação a meação da esposa (imóvel 

matriculado sob nº 26.422 – RGI da Comarca de Cachoeira do 

Sul/RS).Certifique-se nos autos principais.Designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 07 do mês de novembro de 2018, às 

14:00 horas.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores 

para comparecerem em audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização 

do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para 

homologação.Caso não alcançada a composição em audiência, a parte 

demandada deverá sair da audiência para querendo, e no prazo legal, 

apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo 

Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se.Em seguida, intimem-se as 

partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide.Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101816 Nr: 2378-09.2015.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Kroling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugênio Carlos Queiroz, Patricia Belote dos 

Santos Queiroz, Luiz Nei Arias, Marjorie Arias, André Luiz Arias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo o autor para manifestar acerca da certidão negativa de citação de 

fls.98, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128585 Nr: 2341-74.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arca Fomento Agricola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Pereira Santiago, Eliane Malaquias 

da Silva Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Líria Fernandes Brasil 

- OAB:15322/O, Juliana de Fatima Lani - OAB:16.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar acerca da certidão negativa de fls. 21, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41764 Nr: 2565-27.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lygia da Rocha Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lucília Gomes - 

OAB:5835-A-MT

 Intimo o Procurador do Requerido do teor do r. despacho de fls.282, a 

seguir trascrito: Vistos etc.Defiro o pedido de fl. 277.Em nada requerido 

em 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.Intimem-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109498 Nr: 2335-38.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexander Ingmar Endlich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:OAB/PR 

73.756, Elcio Luis Weckerlim Fernandes - OAB:17964/PR, Everton 

Diego Gissler - OAB:OAB/PR 74.627, Helbert Fernandes Fonseca - 

OAB:OAB/PR 74.074, Jarbas Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, 

Paulo Victor Krutsch Soletti - OAB:OAB/PR 58.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do exequente para que, se manifeste no prazo de 5 

(cinco) acerca do valor bloqueado via BACENJUD de fls. 69/69 verso, na 

importância de $ 319, 00 (trezentos e dezenove reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102120 Nr: 2524-50.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: Magno Garcia Barroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industrial de Laticinios Lacbom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aisi Anne Lima Tiago - 

OAB:OAB/MT 16.657, ANA LÚCIA DE FREITAS ALVAREZ - OAB:8311

 Intimo o credor para manifestar acerca do comprovante de pagamento de 

fls.138/139, efetuado pelo executado, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90097 Nr: 2430-73.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Freire de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Cynthia Campos Cardoso Pastorin - OAB:OAB/GO 

37.928, Felipe Hernandez Marques - OAB:48104/RS, Frederico 

Augusto Ferreira Barbosa - OAB:18828/GO, Gustavo Calábria 

Rondon - OAB:6332-MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A, Pedro Couto de 

Carvalho - OAB:OAB/SP 341.698., Silvana Farinha Archanjo - 

OAB:4.398-E - MT, Viviane Silveira Barcelos - OAB:OAB/GO 26.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

LUCAS DO RIO VERDE/MT, com a finalidade de CITAÇÃO E DEMAIS ATOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96257 Nr: 3232-37.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana de Souza Pereira Berto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Samsel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Cantarelli - 

OAB:11964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da correspondência devolvida de 

fls.117, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42291 Nr: 3092-76.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Ribas Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) impugnação no prazo 

legal.Restando infrutífera a busca, DEFIRO a busca e penhora de bens 

junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato 

de termo de penhora, devendo o(s) executado(s) ser(em) intimado(s) para 

que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal.Se frutífera a busca, 

desde já determinado a avaliação do bem penhorado, intimando-se o(s) 

executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos 

para deliberações e procedimentos.Não havendo impugnação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira adjudicar ou 

alienar os imóveis penhorados.Nos termos do § 1º, do art.1º do 

Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até que 

se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42476 Nr: 3245-12.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinéia da Silva Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:4482/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90444 Nr: 2743-34.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Artmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Agricultores Independentes de 

Mato Grosso (COOPERCAETÉ)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88874 Nr: 1204-33.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macleide Marques Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, dê ciência à parte autora.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127901 Nr: 2015-17.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 
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recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5924 Nr: 140-18.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Resino, Antônio Resino Neto, Eder Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:MT/5208, MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:17889/O

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92410 Nr: 859-33.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ireno Rodrigues Gaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11509 Nr: 1484-58.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Délcio Antônio de Oliveira., Airton Cella.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Ary Leite Campos, Nilda Godoi de 

Campos, Gonçalo Domingos Campos Neto, Lise Laura Campos Bianchinni, 

Naise Godoy de Campos Silva Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Cella - OAB:3938/MT, 

Délcio Antônio de Oliveira - OAB:3507-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darlã Martins Vargas - 

OAB:5300-B/MT, Murilo Barros Silva Freire - OAB:3.908-E

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, dê ciência à parte autora.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127344 Nr: 1803-93.2018.811.0005

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pedro Marasca - ME, Valmir Pedro 

Marasca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Manrique - 

OAB:11.274, Valentina Ponce Devulsky Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 Vistos etc.

PROCEDA-SE com a busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se em 05 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33333 Nr: 1565-60.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idete Vitorassi Fabri ME, Idete Vitorassi Fabri, 

Pedro Eduardo Fabri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, dê ciência à parte autora.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4871 Nr: 351-59.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Elizeu Hammes, Arlete Neumann Hammes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. Realizada a 

penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, querendo, manifestem-se prazo legal.Nos termos do § 1º, do art.1º 

do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em gabinete até 

que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as instituições 

financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001122-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES (AUTOR(A))

JAQUELINE FREITAS LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CRISTINA GUIMARAES ROMEIRO SOLER (RÉU)

OSWALDO SOLER JUNIOR (RÉU)

ALCEBIADES BERNARDO JUNIOR (RÉU)

MARIA CHRISTINA FUSTER SOLER BERNARDO (RÉU)

MARCELO ANTONIO FUSTER SOLER (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 
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ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA PROCESSO n. 

1001122-09.2018.8.11.0005 Valor da causa: $200,000.00 ESPÉCIE: 

[ACESSÃO]->USUCAPIÃO (49) HERDEIRO(S): Nome: AUGUSTO CARLOS 

FERNANDES ALVES Endereço: RODOVIA ROBERTO CAMPOS, KM08, 

buriti, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 INVENTARIADO(A): OSWALDO 

SOLER JUNIOR (sucessor de Oswaldo Soler, falecido em 11/09/2007 e de 

Ivone Fuster Corby Soler, falecida em 26/02/2005), brasileiro, comerciante, 

portador do CPF/MF 041.114.618-16, casado com CLAUDIA CRISTINA 

GUIMARAES ROMEIRO SOLER, portadora do CPF nº 080.668.118-70, 

ambos residentes e domiciliados na Rua Nove, nº 2072, Centro, na cidade 

de Jales, Estado de São Paulo, CEP 15700-058, MARIA CHRISTINA 

FUSTER SOLER BERNARDO (sucessora de Oswaldo Soler, falecido em 

11/09/2007 e de Ivone Fuster Corby Soler, falecida em 26/02/2005) 

brasileira, professora, portadora do RG 4.809.532 e CPF 041.114.578-94, 

casada com ALCEBIADES BERNARDO JUNIOR, portador do CPF nº 

047.235.158-36, ambos residentes e domiciliados na Rua Treze nº 2052, 

na cidade de Jales – SP CEP 15700-058 e MARCELO ANTONIO FUSTER 

SOLER (sucessor de Oswaldo Soler, falecido em 11/09/2007 e de Ivone 

Fuster Corby Soler, falecida em 26/02/2005), brasileiro, divorciado, 

portador do CPF nº 070.602.308-07, e do RG nº 18.555.978-5, residente 

na Rua Roberta Aguiar, 200, Bairro São Benedito, Barra do Garças, 

Estado do Mato Grosso, CEP 78.600-000. FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO dos réus em lugar incerto e eventuais interessados (art. 246, § 

3º, CPC/2015), para tomarem conhecimento da ação, APRESENTANDO 

RESPOSTA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, cujo resumo da petição 

inicial segue abaixo, bem como para habilitarem-se nos presentes autos, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIA: Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. (Art. 344, CPC/2015) 

RESUMO DA INICIAL: O requerente possui de forma mansa, pacífica e 

ininterrupta com ânimo de dono, há mais de 17 (dezessete) anos, o lote de 

terreno urbano, com área de 8.784,04 m², situado nas ruas Almirante 

Batista das Neves, Sebastião M. Regis e uma via sem descrição especial, 

situado nesta cidade e comarca de Diamantino, com os seguintes limites e 

confrontações: Descrição do perímetro: Ao Norte: 92,20 metros com a Rua 

Alem. Batista das Neves; Ao Sul: 92,00 metros com a rua Sem 

Denominação; Ao Leste: 94,36 metros com a rua Sebastião Marcelino 

Regis; Ao Oeste: 94,80 metros com quem de direito, conforme se constata 

da inclusa Matricula 27.678, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis 

de Diamantino/MT, imóvel este contendo a instalação da Faculdade 

Integradas Diamantino, sobre direção do requerente, com diversas 

benfeitorias de valores expressivos, com a mudança substancial das 

características físicas do imóvel, onde existem centenas de alunos no 

Ensino Superior.O requerente possui justo título de tal imóvel, consistente 

de um Instrumento Particular de Venda Contrato de Compromisso de 

Compra e Venda de Imóvel, datado 31 de agosto de 2001, conforme se 

verifica dos inclusos documentos, de forma ininterrupta, mansa e pacifica, 

há mais de 17 anos.Vale acrescentar que o requerente vem zelando por 

todos esses anos com animo de proprietário, tendo introduzido inúmeras 

benfeitorias, de valores vultosos, conforme se constata dos documentos 

em anexo e provas acostadas. DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos etc.Recebo 

a inicial e seus respectivos documentos.Cite-se para responder, no prazo 

de 15 (quinze) dias: a) pessoalmente aquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo, bem como os confinantes indicados na 

inicial; b) por edital, com prazo de 30 dias, os réus em lugar incerto e 

eventuais interessados (art. 246, § 3º, CPC/2015).Constem as 

advertências legais (art. 344, CPC/2015).Intimem-se, para que manifestem 

eventual interesse na causa, a União, o Estado e o Município, por meio de 

seus representantes legais (art. 75, incisos I, II e III, CPC/2015), 

encaminhando-se a cada ente uma cópia da petição inicial, assim como 

dos documentos acostados.Notifique-se o Ministério Público (art. 178, 

CPC/2015).Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. 

Às providências.Diamantino, 25 de setembro de 2018." E, para que chegue 

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

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SOLANGE APARECIDA DE 

OLIVEIRA MANRIQUE, digitei. Diamantino/MT, 9 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Débora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001259-88.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. S. (REQUERIDO)

P. F. C. (REQUERIDO)

B. G. B. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001259-88.2018.8.11.0005. REQUERENTE: 

WIRLEY DOS SANTOS SOUZA REQUERIDO: PAULA FERREIRA 

CALCIOLARI, ABNER CALCIOLARI SOUZA DESPACHO 1. Recebo a 

exordial, eis que preenchidos os requisitos do art. 319, NCPC. 2. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 c/c art. 

99, § 3º, NCPC. 3. Designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

26 de outubro de 2018, às 14h00min. 4. Intimem-se as partes, 

advertindo-as de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante com outorga de 

poderes específicos para negociar e transigir), bem como de que a 

ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. 5. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados/defensores públicos. 6. Cite-se a 

parte ré, advertindo-a que o prazo para contestar começará a fluir da data 

da realização da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, NCPC). 7. 

Ademais, por prudência, antes de deliberar acerca da tutela provisória de 

urgência, DETERMINO a realização de estudo psicossocial, a ser realizada 

na residência do Requerente. Para tanto, notifiquem-se a psicóloga e a 

assistente social desse Juízo para que realizem o estudo psicossocial do 

caso, encaminhando o laudo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas. 8. Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Várzea Grande/MT, 

para a realização de estudo psicossocial por meio de profissional 

habilitado daquele Juízo, na residência da Requerida (Paula Ferreira 

Calciolari Souza) e com o menor, fixando o prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) horas para entrega do laudo. 9. OFICIE-SE ao Conselho Tutelar do 

Município de Várzea Grande/MT, para que realize vistoria in loco na 

residência da genitora do menor, esclarecendo o juízo sobre a atual 

situação da criança, bem como apure eventual situação de risco no 

presente caso relatado, devendo juntar nos autos relatório 

circunstanciado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 10. Após, 

volte-me concluso para apreciação da tutela de urgência. 11. Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA expedindo o necessário. Diamantino/MT, 19 de outubro de 
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2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001245-07.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DOMINGOS GUIMARAES (REQUERENTE)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN (ADVOGADO(A))

LEILA MARIA LEAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G.L COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001245-07.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LEILA 

MARIA LEAL DOS SANTOS, LUCIMAR DOMINGOS GUIMARAES 

REQUERIDO: G.L COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP, MUNICÍPIO DE 

DIAMANTINO DESPACHO Vistos, etc. Cuida-se de ação de reparação de 

danos materiais e morais ajuizada por Leila Maria Leal dos Santos, Lucimar 

Domingos Guimarães e Cauã Miguel da Costa Barradas em face do 

Município de Diamantino/MT, qualificados nos autos. A parte autora pleiteia 

pela concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. I – 

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A Lei 

nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao magistrado a 

possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita quando não forem 

cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes fortes elementos 

capazes de contrariar a alegada presunção. No caso em análise os 

requerentes não demonstraram respectiva hipossuficiência cingindo-se 

em pleitear a gratuidade da justiça, com base na alegação de não 

possuírem condições arcar com as custas processuais. Tal 

alegação/declaração, por si só, não garante a aptidão de justificar a 

concessão do benefício. Sendo assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, procederem ao recolhimento das taxas 

judiciárias ou comprovarem a sua condição de hipossuficiente, sob pena 

de extinção do processo. A parte autora poderá comprovar a sua 

hipossuficiência através de cópia dos seguintes documentos: a) cópia das 

últimas folhas da carteira de trabalho, ou comprovante de renda mensal, e 

de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de 

titularidade, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de 

crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto 

de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Com o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se e cumpra-se. Diamantino/MT, 16 de outubro de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 10997 Nr: 979-67.2000.811.0005

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elga Nied

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ironi Edgar Nied

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:14916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 10997

DESPACHO

Vistos, etc.

Conforme requerido na petição de fls. 168/170, vejo que não foi nomeada 

a Sra. Darlene Michele Nied como inventariante no feito.

Assim, removo a anterior, e nomeio a Sra. Darlene Michele Nied como 

inventariante. Intime-se para prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) 

dias, e no mesmo prazo, manifeste o que entender de direito.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação, bem como o trânsito em 

julgado da sentença de fl. 238, arquive-se os autos com as cautelas de 

estilo.

Havendo manifestação, volte-me concluso.

Às providências.

Intime-se.

Diamantino/MT, 15 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125097 Nr: 873-75.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ruela dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Autos n. 873-75.2018.811.0005

Código n. 125097

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o Dr. Marcos Wagner Santana Vaz para juntar no prazo de 05 

(cinco) dias o instrumento procuratório.

 Transcorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

Diamantino/MT, 15 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 124464 Nr: 599-14.2018.811.0005

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - OAB:19194/O, Maria Claudia Heming dos Santos Lira - 

OAB:OAB/MT 21.911/0

 Código n. 124464

DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se decisão anterior.

 Às providências.

Diamantino/MT, 11 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105803 Nr: 770-39.2016.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Spigiorin - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Código n. 105803

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executada: Tatiane Spigiorin - EPP

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de ação de execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de TATIANE SPIGIORIN - EPP, já 

qualificados nos autos.

Com a inicial, veio o documento de fl. 06.

Despacho inicial às fls. 07/08.

Penhora on-line integralmente cumprida às fls. 48/49.

A executada, em petição e documentos de fls. 50/54, informou que firmou 

acordo com a exequente referente à CDA 2016363, bem como que já 

efetuou o pagamento integral, razão por que requer a liberação da 

penhora on-line realizada às fls. 48/49.

Instada a manifestar-se, a exequente requereu a extinção da execução 

em face da quitação do crédito tributário instrumentalizado na CDA 
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2016363.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Compulsando os autos, verifico que a executada efetuou a quitação 

integral do débito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 

forma do artigo 924 , inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO a imediata expedição de ALVARÁ JUDICIAL para levantar 

integralmente o valor penhorado às fls. 48/49 em favor da executada, 

cujos dados bancários já foram devidamente informados à fl. 50.

Cumpridas as determinações e preclusa a via recursal, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de estilo.

Sem custas, ex vi artigo 39 da Lei n. 6.830/1980.

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

Diamantino/MT, 18 de maio de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129357 Nr: 2616-23.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel de Lima Brito, Daniel Ferreira de Oliveira, 

Guilherme Viana Chavier, Sidney Mamedes Arantes, Rafael Rodrigues da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayane Juraci de Souza - 

OAB:24514O

 Nos termos do Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos, para a 

intimação da Dra. Dayane Juraci de Souza, OAB/MT 24514O, para 

proceder a devolução dos autos, no prazo de 03 (três) dias, nos termos 

do artigo 431 da CNGC.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 90699 Nr: 2961-62.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Riusdelar Lopes Pereira - OAB:12652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos, etc.

Os valores encontrados no BACENJUD foram desbloqueados em razão da 

insignificância dos valores localizados, sendo que o procedimento de 

transferência não compensaria o benefício.

Tendo em vista a busca no RENAJUD de fl. 235, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção dos veículos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 130787 Nr: 3167-03.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Estado de Mato 

Grosso - Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica Etadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, e determino que o Estado de 

Mato Grosso e o Município de Diamantino promovam, imediatamente, a 

realização do procedimento cirúrgico em favor da autora ANA DA LUZ, 

consiste em vitrectomia posterior, troca de fluido gasosa, aplicação de 

óleo de silicone, perfluorcabono e endolaser no olho direito, bem como 

sessão de fotocoagulação a laser no olho esquerdo, comprovando o 

cumprimento da presente decisão nos autos, sob pena de 

bloqueio.Intime-se a Procuradoria Geral do Estado, bem como o Secretário 

de Saúde do Estado acerca da presente tutela de urgência concedida.Em 

concomitância com a intimação da presente decisão, citem-se os Réus 

para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Consigne-se no 

mandado e/ou no instrumento de citação que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.Diamantino, 18 de 

outubro de 2018.José Mauro Nagib Jorge.Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-74.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO LUIZ MIRANDA MARINHO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nesta data envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA PIRES DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nesta data envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nesta data envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões recursais no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN (ADVOGADO(A))

ANIELLI MEIRA SEGATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EROS ROGERIO BARROS ARAUJO (REQUERIDO)

Valdinei Rodrigues da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000496-24.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ANIELLI MEIRA SEGATTO 

REQUERIDO: VALDINEI RODRIGUES DA SILVA, EROS ROGERIO BARROS 

ARAUJO Vistos, etc. Em análise dos autos, verifica-se que a parte 

Requerida Eros Rogério Barros peticionou pugnando pela redesignação da 

audiência de conciliação agendada para o dia 24 de outubro, uma vez que 

estará usufruindo férias no período correspondente de 09/10/2018 à 

07/11/2018. Contudo, o Requerido não apresentou qualquer justificativa 

plausível para o não comparecimento na audiência, pelo contrário, o fato 
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de estar em usufruto de férias presume sua possibilidade em comparecer 

na solenidade. Ante ao exposto, indefiro o pedido de redesignação. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-61.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARIA MAGDALENA MASSINI (REQUERENTE)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001567-61.2017.8.11.0005. REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REQUERENTE: MARIA MAGDALENA 

MASSINI Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a 

conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não tiver sido 

convertido, realizando as retificações no polo ativo e passivo do 

processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011019-49.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SALVADOR AURELINO FERREIRA (REQUERENTE)

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011019-49.2012.8.11.0005. REQUERENTE: MANOEL SALVADOR 

AURELINO FERREIRA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR 

Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão 

da ação para cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, 

realizando as retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o 

débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 19 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000068-42.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

JOAO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000068-42.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOAO JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Considerando que a 

empresa executada encontra-se em processo de recuperação judicial, o 

crédito deve estar arrolado no processo de recuperação, razão pela qual 

determino a suspensão do presente feito. É que, havendo recuperação 

judicial, o crédito deve ser arrolado na lista geral de credores e, havendo 

omissão, ser objeto de habilitação junto ao Administrador Judicial. O fato é 

que contra recuperanda não cabe cumprimento do julgado nestes autos, 

prosseguindo o feito somente até a sentença, ou melhor, a constituição do 

crédito, nos termos do artigo 6º, § 1º, da LRJ. Tal providência cabe ao 

próprio interessado, devendo extrair cópia das decisões constitutivas de 

seu crédito e requerer a habilitação nos autos da recuperação judicial, 

aguardando-se o desfecho e a forma de pagamento do crédito que, no 

caso, é quirografário. Assim, remetam-se os autos ao arquivo até 

manifestação da interessada, dizendo se seu crédito foi ou não habilitado. 

Dê-se baixa no relatório estatístico mensal, mantendo a distribuição. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 19 de outubro de 2017. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012331-89.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE DOS SANTOS PANSIERE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012331-89.2014.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE DOS SANTOS 

PANSIERE REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc. Tendo em vista que a 

parte exequente concorda com os cálculos de liquidação de sentença 

apresentado pela parte executada, EXPEÇA-SE certidão de crédito no 

valor de R$ 12.219,21 (Doze mil duzentos e dezenove reais e vinte e um 

centavos), promovendo sua entrega ao exequente, para habilitação junto 

ao Juízo da recuperação judicial. Após, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 19 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010495-47.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

BENEDITA GUIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010495-47.2015.8.11.0005. REQUERENTE: BENEDITA GUIA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

1 – Cumpra-se o item 1 da decisão de id. 15473313. 2 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 3 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 4 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 5 – P.I.C. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011735-76.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

CLAUDINETE BARBOSA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8011735-76.2012.8.11.0005. REQUERENTE: CLAUDINETE BARBOSA 

SANTOS REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos etc. 1 – 

Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

ANTONIO MATIAS CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 05/12/2018 às 09hs15min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-32.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

ANTONIO MATIAS CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 05/12/2018 às 09hs00min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001209-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

ANTONIO MATIAS CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 05/12/2018 às 08hs50min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000845-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (AUTOR(A))

LUCAS BRAGA MARIN (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BARBOSA BARROS (RÉU)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 12/12/2018 às 08hs45min, que realizará na sala de 

Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001590-07.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELINALDO PADILHA DE MORAES (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001590-07.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ELINALDO PADILHA DE 

MORAES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Tendo em vista a intempestividade dos 

embargos de declaração opostos, conforme certidão de id. 16024558, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Após, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 19 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

ANDREI APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000699-49.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANDREI APARECIDO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 1 – 

Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 
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cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010560-42.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

MARIZA COSTA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010560-42.2015.8.11.0005. REQUERENTE: MARIZA COSTA DE ALENCAR 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Determino a conversão da ação para cumprimento de 

sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as retificações no 

polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de 

seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 

523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no 

prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação 

nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 

dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte 

devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer 

embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, 

da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a parte 

devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote as 

providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000437-36.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

SANTANA PEREIRA DE LOYOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000437-36.2017.8.11.0005. REQUERENTE: SANTANA PEREIRA DE 

LOYOLA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Intime-se a 

parte requerida para que junte aos autos, no prazo de 05 dias, o 

comprovante de depósito do pagamento informado no id. 15956015. 

Cumpra-se. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001051-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FLADEMIR LAERCIO HANNEL (EXEQUENTE)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON PAULA LEMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001051-41.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: FLADEMIR LAERCIO HANNEL 

EXECUTADO: EMERSON PAULA LEMES Vistos, etc. Expeça-se carta 

precatória à Comarca de Rondonópolis/MT, conforme requerido pela parte 

exequente. Cumpra-se. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001202-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

ANTUR TRANSPORTES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001202-70.2018.8.11.0005. AUTOR(A): ANTUR TRANSPORTES LTDA - 

EPP RÉU: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Considerando que até o momento não 

houve o cumprimento da determinação para baixa do nome do autor junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, e tendo em vista que tal fato tem 

prejudicado o modo de vida da parte autora, oficiem-se os órgãos de 

proteção ao crédito para que seja realizada a baixa da inscrição constante 

no nome do autor, que se refere ao presente processo, no prazo de 05 

dia, sob pena de desobediência. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 19 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010556-68.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO (ADVOGADO(A))

ROSILENE EMILIA PINTO DUARTE - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDEN INDUSTRIA E MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010556-68.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: ROSILENE EMILIA PINTO 

DUARTE - ME EXECUTADO: SANDEN INDUSTRIA E MONTAGEM 

ELETROMECANICA LTDA Vistos, etc. Intime-se a parte exequente através 

de seu patrono, para no prazo de 05 dias indicar o novo endereço das 

partes executadas, sob pena de extinção. Cumpra-se. Diamantino, 19 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1001295-67.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

DIMA PEREIRA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001295-67.2017.8.11.0005. EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXEQUENTE: DIMA PEREIRA DE ARRUDA Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-41.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO (ADVOGADO(A))

SOCRATES GIL SILVEIRA MELO (ADVOGADO(A))

LYDIA MARIA DE ALMEIDA BURIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA (ADVOGADO(A))

JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000469-41.2017.8.11.0005. REQUERENTE: LYDIA MARIA DE ALMEIDA 

BURIN REQUERIDO: JOVENIL ANTONIO DOS SANTOS Vistos etc. 1 – 

Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012369-04.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO (ADVOGADO(A))

LUZIA LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

WESLEY LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JAINE DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

MARCILIO SANTANA DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERENTE)

ERIC LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MIRATU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

RONIZE ANTONIO BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8012369-04.2014.8.11.0005. REQUERENTE: ERIC LIMA DE ALMEIDA, JAINE 

DOS SANTOS ALMEIDA, LUZIA LIMA DOS SANTOS, WESLEY LIMA DE 

ALMEIDA, MARCILIO SANTANA DE ALMEIDA JUNIOR REQUERIDO: HDI 

SEGUROS S.A., MIRATU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Vistos, 

etc. Os autores Luzia Lima dos Santos, Marcilio Santana de Almeida 

Junior, Wesley Lima de Almeida, Eric Lima de Almeida e Jaine dos Santos 

Almeida ajuizaram a presente ação de indenização por danos materiais e 

morais requerendo em tutela provisória a concessão de pensão mensal 

pela morte do Sr. Marcilio Santana de Almeida – convivente e genitor dos 

autores - em razão de um acidente de trânsito causado por um veículo da 

requerida MIRATU Transporte e Logistica LTDA. Narra a inicial que, no dia 

22 de dezembro de 2013, o Sr. Marcilio trafegava pela BR-163, quando, ao 

cruzar com o veículo pertencente a reclamada, foi atingido por uma peça 

que se soltou da roda do veículo, levando o falecido a óbito, sem que 

tenha de qualquer modo contribuído para o evento. Alegam os autores que 

Marcilio garantia a mantença de toda sua família através de seu trabalho e, 

após a morte, sua esposa e prole vêm passando por dificuldades 

financeiras. Dessa forma, ajuizaram a presente ação requerendo o 

pagamento de danos materiais e morais pelo evento, colocando, ainda, no 

polo passivo a seguradora HDI Seguros S/A que possuía contrato de 

seguro em relação ao veículo sinistrado da requerida. Foram juntados 

documentos, inclusive B.O e outras peças referentes ao acidente em 

comento. Foi deferida tutela provisória fixando a pensão mensal em R$ 

1.011,00 no id. 3979236. Audiência de conciliação infrutífera, realizada em 

14 de dezembro de 2014 (id. 3979335). A ré HDI Seguros apresentou 

contestação no id. 3979288, alegando, em síntese, preliminar de 

incompetência por valor excedente ao teto do juizado; necessidade de 

perícia; ilegitimidade passiva da seguradora e, no mérito, responsabilidade 

limitada ao contrato de seguro e improcedência do pedido. Por outro lado, 

a ré Miratu Transporte apresentou defesa no id. 3979387, alegando, em 

síntese, preliminar de ilegitimidade passiva; incompetência por valor 

excedente ao teto do juizado; necessidade de perícia e, no mérito, 

ausência de culpa por falta de comprovação do nexo causal entre 

conduta praticada pelo motorista e o dano alegado, além de culpa 

concorrente da vítima que teria deixado de utilizar o cinto de segurança. 

As contestações foram impugnadas. Audiência de instrução no feito, em 

05.12.2017, colhendo-se o depoimento pessoal da autora Luzia Lima dos 

Santos, conforme ata de audiência anexada no id. 11091380. As 

alegações finais das partes foram remissivas, ratificando suas 

manifestações arguidas em contestação, em audiência de instrução e 

julgamento, tendo posteriormente a ré desistido da oitiva das testemunhas 
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arroladas. DAS QUESTÕES PRELIMINARES DA ILEGITIMIDADE ATIVA A 

parte ré alega que os autores não possuem legitimidade para figurarem no 

polo ativo desta demanda, uma vez que não comprovam dependência 

financeira com o falecido, considerando que não trazem aos autos o 

comprovante de que são os dependentes perante o INSS, portanto, aptos 

a pleitear direitos frente ao Poder Judiciário. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade ativa em primeiro lugar considerando o entendimento do STJ 

no sentido de que a dependência econômica de filho menor em relação 

aos genitores é presumida (AgInt no AgInt no AREsp 921.345/SP, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2017, DJe 28/03/2017). Há, também, inequívoca, legitimidade ativa da 

autora Luzia Lima dos Santos - convivente e genitora dos demais 

requerentes - em razão da existência de união estável, vez que 

reconhecida em cartório e comprovada por meio da certidão de 

nascimento dos filhos, denotando relacionamento longo e duradouro com o 

falecido, conforme fez a prova autora no id. 3978756 e nas certidões de 

nascimento dos filhos. Logo, AFASTO a preliminar de ilegitimidade ativa. 

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DO VALOR 

DA CAUSA O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) - para definir o que são "causas cíveis de menor 

complexidade", ao menos até a entrada em vigor do CPC/2015. Exige-se a 

presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo 

na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 

salários mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados 

Especiais Cíveis é fixada com base na matéria que, no caso, é sobre 

acidente de veículo de via terrestre (previsto no antigo artigo 275, II, d, do 

CPC). Na mesma linha é o enunciado nº. 58, do FONAJE: ENUNCIADO 58 

(Substitui o Enunciado 2) – As causas cíveis enumeradas no art. 275 II, do 

CPC admitem condenação superior a 40 salários mínimos e sua respectiva 

execução, no próprio Juizado. Ainda, o entendimento ainda está 

pacificado no informativo nº. 392, do STJ: MS. JUIZADO ESPECIAL. 

TRÂNSITO EM JULGADO. O requerente pretende a antecipação de tutela 

em recurso ordinário em mandado de segurança impetrado no TJ, 

objetivando suspender a execução da sentença no Juizado Especial. 

Porém, a Turma indeferiu a liminar e julgou extinto o processo ao 

entendimento de que, tendo em vista que a ação principal discute acidente 

de veículo de via terrestre, hipótese prevista no art. 275, II, d, do CPC e, 

por conseguinte, abrangida pelo art. 3º, II, da Lei n. 9.099/1995, não há 

impedimento para que o Juizado Especial Cível condene o requerente ao 

pagamento de indenização em montante superior a 40 salários mínimos. 

(...) MC 15.465-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/4/2009. 

Portanto, REJEITO a preliminar em questão. DA PRELIMINAR DE 

COMPLEXIDADE DA CAUSA Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial, pois a questão discutida nos autos 

pode ser dirimida através de prova documental e testemunhal, sendo 

desnecessária a realização de perícia técnica. Ademais, o conjunto 

probatório é suficiente para a análise do caso concreto, não havendo 

qualquer necessidade de perícia técnica. Por fim, por ter transcorrido 

longos anos após o acidente, a perícia é prova impraticável, em razão do 

tempo decorrido e apenas comprometeria a solução do processo. Assim, 

REJEITO a preliminar. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

SEGURADORA Afirma a ré que “não existe qualquer relação de direito 

material entre os autores e a seguradora ré. O vínculo obrigacional da ora 

contestante é tão somente com a sua segurada, ora primeira ré, a qual tem 

a discricionariedade de lançar mão da cobertura securitária contratada ou 

não”. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela seguradora em 

contestação deve ser afastada, pois constitui entendimento consolidado 

que, em casos de responsabilidade civil em acidente de trânsito, a ação 

pode ser direcionada diretamente contra o suposto responsável pelo 

evento danoso e/ou a seguradora por ele contratada. Nesta posição o 

seguinte enunciado do Fonaje: ENUNCIADO 82 – Nas ações derivadas de 

acidentes de trânsito a demanda poderá ser ajuizada contra a seguradora, 

isolada ou conjuntamente com os demais coobrigados (XIII Encontro – 

Campo Grande/MS). Não é outro o entendimento do STJ: Processual civil. 

Recurso Especial. Prequestionamento. Acidente de trânsito. Culpa do 

segurado. Ação indenizatória. Terceiro prejudicado. Seguradora. 

Legitimidade passiva ad causam. Ônus da sucumbência. Sucumbência 

recíproca.- Carece de prequestionamento o Recurso Especial acerca de 

tema não debatido no acórdão recorrido.- A ação indenizatória de danos 

materiais, advindos do atropelamento e morte causados por segurado, 

pode ser ajuizada diretamente contra a seguradora, que tem 

responsabilidade por força da apólice securitária e não por ter agido com 

culpa no acidente.- Os ônus da sucumbência devem ser 

proporcionalmente distribuídos entre as partes, no caso de sucumbência 

recíproca. Recurso provido na parte em que conhecido.(REsp 444.716/BA, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2004, 

DJ 31/05/2004 p. 300) Com efeito, nada impede que a parte postulante da 

reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito acione 

judicialmente o suposto responsável pelo evento danoso e/ou a 

seguradora por ele contratada. Portanto, REJEITO também a preliminar. DO 

MÉRITO O conjunto probatório existente nos autos é claro quanto à 

responsabilidade da requerida MIRATU pelo evento danoso. O boletim de 

ocorrência coligido no id. 3978772 e demais provas atestam de forma 

incontroversa, além da morte, a responsabilidade do veículo da requerida 

pelo sinistro. No boletim de ocorrência consta que o autor faleceu no local 

do acidente após ser atingido um pedaço de campana que se soltou de um 

Trator Carine Scan R/R 440 A6X4 ano 2013/2013, de propriedade da 

requerida MIRATU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME (id. 3979406, 

p.1), sendo que este veículo estava coberto por seguro da requerida HDI 

SEGUROS S.A, conforme contrato anexado no id. 3979363. O Boletim de 

Ocorrência anexado aos autos, confeccionado pela Polícia Judiciária Civil 

do Estado de Mato Grosso, é claro ao informar que o autor estava 

trafegando em sentido contrário ao motorista da reclamada Miratu 

Transportes, quando “um pedaço de campana (bujão, tinha se soltou e 

atingido o veículo caminhonete (...) e seu condutor foi atingido no crânio, 

vindo a óbito no local do fato”. Se não bastasse, o próprio motorista da 

requerida em seu depoimento prestado no inquérito policial informou que 

dirigia o veículo no “sentido posto Gil a cidade de Sorriso/MT quando o 

tambor de freio do referido caminhão estourou e voou pedaços de ferro 

vindo a acertar um veículo que vinha do outro lado da pista. Que o veículo 

era uma camionete cor branca da empresa prestadora de serviço da 

CEMAT. (...) Que a peça atingiu o condutor do veículo vindo a óbito no 

local”. O conteúdo do Boletim de Ocorrência, que aponta o veículo da ré 

Miratu Transporte como o causador do acidente e dos danos alegados 

pelos autores, goza de presunção de veracidade, cabendo à parte contra 

a qual o documento faz prova afastar tal presunção. Assim, toda 

responsabilidade pelo evento deve ser imputada a requerida, sendo que o 

falecido não contribuiu de nenhuma forma para o sinistro. Eventual defeito 

de fabricação do veículo deve ser resolvido entre a requerida e a 

fabricante do veículo em ação própria. Em matéria de responsabilidade 

civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar 

(art. 927 do Código Civil), necessária a presença dos seguintes requisitos: 

o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência do agente (art. 186 do Código Civil). Com efeito, 

vislumbra-se que a conduta, o dano e o nexo de causalidade, além de 

incontroversos, também são inquestionáveis, vez que restou cabalmente 

comprovado o falecimento da Sr. Marcílio em razão do acidente narrado na 

inicial. Sendo assim, os danos materiais provenientes dele devem ser 

ressarcidos pelas rés, em conformidade com o art. 186 do CC. No ponto, 

averiguada a responsabilidade em indenizar, passo a análise dos 

específicos danos sofridos pelos autores. Cumpre ressaltar que o dano é 

também a medida da indenização, regra básica adotada pelo legislador no 

art. 944, caput, do CC. Dito isso, o pedido de indenização dos requerentes 

consiste em danos materiais consubstanciados em prestação de 

alimentos, além de danos morais. Quanto aos danos materiais, sabe-se 

que o seu ressarcimento visa a recompor o patrimônio do requerente, 

exatamente naquilo que perdeu ou deixou de auferir em razão do evento 

danoso, tratando-se, pois, de uma busca ao “status quo ante”. Tenho, 

então, que o pedido de ressarcimento pelos danos materiais suportados 

em decorrência do evento danoso são parcialmente procedentes, nos 

termos do art. 948, II do CC, que prevê: “art. 948: No caso de homicídio, a 

indenização consiste, sem excluir outras reparações: I - no pagamento 

das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família; II 

- na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, 

levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”. Afirmam os 

autores que o Sr. Marcílio, na época do falecimento, exercia atividade 

laboral e percebia em média o valor de R$ 1.638,00 mensais que utilizava 

no sustento de sua família, trazendo provas documentais de alguns 

salários que o de cujus auferia. As provas demonstram, de fato, que o 

falecido exercia a alegada atividade e, ainda, como dito anteriormente 

mantinha as despesas da residência, responsável por sustentar quatro 

filhos. Em relação ao valor percebido mensalmente a i. magistrada que 

apreciou o pedido de tutela antecipada bem decidiu a questão, verificando 
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que o valor médio do salário da vítima correspondia a R$ 1.516,50 (mil 

quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), sendo que, com o 

desconto de 1/3 que se presume como despesas próprias do falecido, os 

alimentos devidos mensalmente importam no montante de R$ 1.011,00 (mil 

e onze reais), que deverá ser indexado ao salário mínimo da época do 

evento, a fim de que se preserve o valor de compra. Assim, os 2/3 do 

valor recebido pelo falecido na data do evento presume-se são para a 

manutenção da família. Os filhos tem direito à pensão até que completem 

25 anos, e o quinhão de cada deverá então ser partilhado entre os 

restantes. No momento em que todos os filhos atingirem os 25 anos o 

valor integral dos alimentos caberá à viúva, assegurando-se o direito de 

acrescer. Nesse sentido se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, 

verbis: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL 

DO ESTADO.MORTE DE POLICIAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO 

MENSAL ÀS FILHAS. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR DE 2/3 DOS 

RENDIMENTOS DA VÍTIMA ATÉ FILHAS COMPLETAREM 25 ANOS DE 

IDADE. PARA A VIÚVA ATÉ A IDADE PROVÁVEL DO DE CUJUS. 

PRECEDENTES. DIREITO DE A MÃE/VIÚVA ACRESCER O VALOR 

RECEBIDO PELAS FILHAS. 1. A jurisprudência desta Corte é disposta no 

sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente da 

indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens 

distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo 

direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a 

qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes. 2. 

Configurada a possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e os 

danos materiais, bem como a dependência econômica das filhas e viúva 

em relação ao de cujus, afirmada no acórdão recorrido, o valor da pensão 

mensal deve ser fixado em 2/3 (dois terços) do soldo da vítima, deduzindo 

que o restante seria gasto com seu sustento próprio, e é devida às filhas 

menores desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de 

idade. Precedentes. 3. Quanto à viúva, a pensão mensal de 2/3 do soldo 

da vítima à época do evento danoso deverá ser repartida entre as filhas e 

a viúva, sendo que para as filhas deverá ser pago até a data em que elas 

completarem 25 anos de idade cada uma, e para a viúva, em consonância 

com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até a data em que a 

vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa 

média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do 

IBGE. Precedentes. 4. Também é pacífico nesta Corte o entendimento 

jurisprudencial de ser possível acrescer as cotas das filhas, ao 

completarem 25 anos, à cota da mãe. Precedentes. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 1388266/SC, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016) 

Quanto ao termo final de pensionamento, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende que é devida desde o evento danoso até a 

data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou 

que faleça a requerente, porém, no presente caso, em razão da idade do 

falecido é de rigor que a pensão seja paga até a morte da viúva. 

RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

SEGUIMENTO A APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. ATO ILÍCITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE VITIMOU A 

ESPOSA E GENITORA DOS AUTORES. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. NEXO CAUSAL ENTREA CONDUTA DO VEÍCULO E O DANO 

FATAL SOFRIDO PELA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL (PENSÃO POR MORTE). 

FIXAÇÃO DO PENSIONAMENTO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO DA VÍTIMA 

ATÉ A IDADE DE 65 ANOS DA VÍTIMA OU FALECIMENTO DO 

FAVORECIDO (SE OCORRER ANTES). PENSÃO MENSAL. CONSTITUIÇÃO 

DE CAPITAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 475 - Q E SEU § 1º DO CPC. 

IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE 

PROVA DO SEU RECEBIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 246 DO 

STJ. RECURSO PROVIDO PARCIALAMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1) 

Constitui ato ilícito a ensejar indenização por dano moral a ausência de 

cautela de motorista de concessionária de transporte coletivo nos casos 

de atropelamento. 2) A concessionária de transporte responde 

objetivamente, só restando afastada quando ficar caracterizada causa 

excludente da responsabilidade (p.ex. cupa exclusiva da vítima). 3) Os 

danos morais foram fixados em patamar que atenda as circunstâncias do 

caso concreto e aos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade. 4) 

Os danos materiais consistindo em pensionamento mensal no valor de 2/3 

do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, 

ou até a morte do favorecido, o que antes ocorrer. 5) Pensão mensal 

condiciondada a ré constituir capital apto à garantia do cumprimento da 

obrigação ora imposta, nos termos do art. 475-Q, do CPC e seu § 1º, do 

CPC . 6) Ausência de prova do recebimento do seguro DPVAT, 

impossibilidade de descontar do montante a ser pago a título indenizatório. 

Inaplicabilidade da súmula 246 do STJ ("O valor do seguro obrigatório deve 

ser deduzido da indenização".) 7) Agravo provido parcilalmente apenas 

para em reformando as decisões anteriores: a) reduzir o quanto da 

indenização por dano moral para R$ 120.000,00 (R$ 40.000,00 para cada 

autor) quantia essa que deverá ser corrigida (juros e correção) de acordo 

com as Súmulas nºs 54 e 362 do STJ; b) estabelecer que a pensão por 

morte no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, em favor do viúvo 

seja pago em prestação mensal desde a data do evento morte até a data 

em que a vítima completaria 65 anos de idade, ou até a morte do 

favorecido, o que antes ocorrer, devendo, em consequência, a ré 

constituir capital apto à garantia do cumprimento da obrigação imposta (art. 

475-Q do CPC), sendo certo que o valor das prestações em atraso deverá 

ser pago de uma só vez, mantendo-se nos demais termos a decisão 

combatida.Decisão unânime. (TJ-PE - AGV: 3679312 PE, Relator: Jovaldo 

Nunes Gomes, Data de Julgamento: 18/11/2015, 5ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 08/01/2016) Neste sentido, a jurisprudência: REPARAÇÃO DE 

DANOS – Atropelamento de um equino na pista de rolamento causando a 

morte do genitor dos autores - Danos - Imputação da responsabilidade civil 

à autarquia - Responsabilidade civil desta, ante o dever de fiscalização e 

proteção aos usuários - Falha na prestação dos serviços públicos 

verificada – Responsabilidade objetiva – Pensão mensal fixada em 2/3 da 

renda líquida da vítima aos filhos menores, do acidente até 25 anos, 

assegurado o direito de acrescer – Danos morais sofridos pelos filhos – 

Padecimento pela perda do ente querido – Fixação em R$ 50.000,00 em 

favor dos cinco requerentes – Majoração para R$ 50.000,00 para cada 

coautor – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso dos 

autores parcialmente provido para majorar os danos morais e garantir o 

direito dos autores menores de acrescer no pensionamento – Aplicação 

da Lei nº 11.960/2009, no que se refere a incidência de juros e correção 

monetária aos débitos não tributários da Fazenda Pública – Recurso do 

réu parcialmente provido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 

1056048-07.2017.8.26.0053; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 

25ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 

3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/10/2018; Data de 

Registro: 02/10/2018) Portanto, acolho o pedido de alimentos em favor dos 

autores no valor de R$ 1.011,00 (mil e onze reais), correspondente a 1,49 

salário mínimo na data do evento, devendo a quantia ser rateada em 

partes iguais entre a viúva e os filhos até os 25 anos, sendo que após 

atingir a idade limite a quota parte será acrescida aos demais e, após, em 

consequência do direito de acrescer, deve somente a Sra. Luzia receber 

a integralidade da pensão até a data em que o de cujus completaria 65 

anos ou até a morte da beneficiária. Ainda, conforme requerido pela 

demandada, o caso é de abatimento do seguro obrigatório DPVAT, nos 

valores indenizatórios a ela pertinentes, conforme documento juntado no 

id. 3979292, p.1. que detalha os valores recebidos decorrentes da 

indenização por morte do Consórcios do Seguro DPVAT, em prestígio à 

súmula n. 246, do STJ. Por outro lado, conforme se observa do contrato 

juntado no id. 3979363, p.1-4 (proposta nº. 150153), a requerida Miratu 

Transportes celebrou contrato com a HDI seguradora em caso de 

eventuais sinistros veículos, estando previsto como limite máximo de 

indenização por danos materiais o valor de R$ 300.00,00 (trezentos mil 

reais) durante a vigência do contrato, que era de 13/06/2013 a 

18/03/2014. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 22/12/2013 e 

a existência de nexo causal entre o desprendimento de peça do veículo da 

Miratu Transporte e a morte do autor, a requerida HDI Seguros é 

solidariamente responsável pelos danos materiais advindos do sinistro até 

o limite máximo contratado na apólice, com as devidas atualizações, eis 

que o acidente ocorreu durante a vigência do negócio jurídico. Os valores 

já pagos a título de alimentos deverão ser abatidos do valor devido. As 

parcelas vencidas deverão ser pagas de uma única vez e as vincendas 

mensalmente levando em conta o valor correspondente a 1,49 salário 

mínimo. Desta feita, “em se tratando de responsabilidade civil decorrente 

de morte, a indenização dos danos materiais sob o regime de pensão 

mensal não pode ser substituída pelo pagamento, de uma só vez, de 

quantia estipulada pelo juiz” (STJ. 3ª Turma. REsp 1.045.775/ES, Rel. Min. 

Massami Uyeda, DJe 04/08/2009). Reconhecidos e fixados os danos 
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materiais, passo a analisar os danos morais sofridos pelos requerentes. 

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Os requerentes são, 

respectivamente, companheira e filhos do falecido. Não resta dúvida de 

que a perda de um companheiro e pai é causa suficiente para ensejar o 

reconhecimento dos danos morais, não havendo sequer necessidade de 

discutir a sua existência, pois, é inconteste que tal fato provoca 

sensações angustiantes e penosas, capazes de desnortear e 

desequilibrar toda a família. Os danos morais, portanto, constituem os 

danos extrapatrimoniais, já que não podem ser vistos, senão sentidos, 

impossibilitando a sua transposição para o processo, bastando, apenas, 

que o fato ocorrido seja capaz de causar os desconfortos e os infortúnios 

interiores, pois ultrapassam os meros dissabores e ingressam na dor 

profunda. Quanto à fixação dos danos morais, ante a ausência de 

critérios legais específicos para se chegar ao seu quantum, têm os 

tribunais se valido da análise da situação econômica das partes, 

gravidade do dano, grau da culpa, intensidade do sofrimento, além de 

considerar dois aspectos, quais sejam, o compensatório e o inibitório, 

sendo este inato àquele, já que o montante encontrado não pode constituir 

enriquecimento sem causa, mas também não pode ser ínfimo a ponto de 

não atingir o seu propósito preventivo. Levando-se em conta que a 

requerida Miratu Transportes detém considerável poder econômico, e, 

considerando também, o padrão de vida dos autores, entendo como 

proporcional e razoável a compensação dos danos morais sofridos no 

montante de R$ 50.000,00 para cada um dos autores, totalizando a quantia 

de R$ 250.000,00, a ser pago em parcela única. Por fim, quanto à 

denunciação a lide, observa-se que o contrato de seguro excluiu 

expressamente o ressarcimento por danos morais, embora englobe danos 

corporais, de forma que a ré HDI não é responsável pelo danos morais. 

DO DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados para 1-CONDENAR SOLIDARIAMENTE as requeridas MIRATU 

TRANSPORTE e LOGISTICA LTDA e HDI SEGUROS S/A (até o limite do 

valor da apólice contratada com as devidas correções), ao pagamento de 

alimentos, nos termos do artigo 948, inciso II, do Código Civil, em favor dos 

autores no valor correspondente a 1,49 salario mínimo, incluindo 13º 

salário, com direito de acrescer dos filhos menores de 25 anos e da viúva, 

a contar da data do óbito e se estendendo até à época em que a vítima 

atingiria 65 anos de idade ou que faleça a viúva, com desconto do valor já 

pago a título de tutela antecipada, devendo ser constituído capital para 

garantia do pagamento da pensão. As parcelas vincendas deverão ser 

quitadas mensalmente. Mantenho a tutela antecipada anteriormente 

deferida, porém, corrigida para o valor correspondente a 1,49 salário 

mínimo. 1.1-Em relação às parcelas mensais vencidas desde o óbito até o 

trânsito em julgado que ainda não foram quitadas em sede de tutela 

antecipada, o valor da pensão será calculado retroativamente, com base 

no valor mensal devido, respeitando o correspondente ao salário mínimo, a 

ser pago de uma só vez, devendo sobre o montante incidir juros de mora 

de 1% ao mês desde o evento e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso, devendo, ainda, ser abatido desta indenização o valor já 

recebido pelos autores a título de seguro obrigatório DPVAT; A 

responsabilidade da ré HDI Seguros fica limitada a importância segurada 

estipulada na apólice de seguros, com as correções legais. 2-CONDENAR 

somente a requerida MIRATU TRANSPORTE e LOGISTICA LTDA ao 

pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, 

a cada um dos autores, totalizando a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos 

e cinquenta mil reais), a serem pagos de uma só vez, com correção 

monetária a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% ao mês 

a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ). Como consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita aos autores. Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino, 

19 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO NERIS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000904-78.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO 

REQUERIDO: AUGUSTO NERIS SANTANA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 18 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-33.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO NERIS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000907-33.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO 

REQUERIDO: AUGUSTO NERIS SANTANA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 18 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-18.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO NERIS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000908-18.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO 

REQUERIDO: AUGUSTO NERIS SANTANA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 18 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-63.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO NERIS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000905-63.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO 
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REQUERIDO: AUGUSTO NERIS SANTANA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 18 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010685-78.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO GONCALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010685-78.2013.8.11.0005. REQUERENTE: MARCILIO GONCALVES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: CLARO/AMERICEL S/A Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-33.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAINY CARNAUBA DO PRADO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000131-33.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JAINY CARNAUBA DO 

PRADO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sem delongas, 

considerando que a parte autora mesmo intimada para emendar a inicial 

manteve-se inerte, indefiro a petição inicial com fulcro nos artigos 320, 

321, parágrafo único, do CPC, e julgo extinto o processo sem julgamento 

do mérito com base no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários nessa fase. (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Defiro a gratuidade à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 19 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-16.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CONCEICAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000406-16.2017.8.11.0005. REQUERENTE: EVA CONCEICAO DE 

CAMPOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em 

favor da parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 19 

de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

AYLON MAIKON SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001437-71.2017.8.11.0005. REQUERENTE: AYLON MAIKON SANTOS 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010374-19.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

WARLEN LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010374-19.2015.8.11.0005. REQUERENTE: EDILEIA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-84.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DEL FIOL (REQUERENTE)

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010208-84.2015.8.11.0005. REQUERENTE: MARCELO MARTINS DEL FIOL 

REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010252-69.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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GIOVANNI VATTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON DE ALMEIDA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010252-69.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: GIOVANNI VATTOS 

EXECUTADO: GERSON DE ALMEIDA SANTOS Vistos etc. A parte 

exequente requereu penhora online de ativos financeiros da executada, 

oportunidade em que foi localizado o valor de R$ 149,78, que já foi liberado 

em favor do exequente. Após, requereu busca de veículos via sistema 

Renajud, sendo constatada a existência de veículo em nome do 

executado, contudo, com restrição de alienação fiduciária, o que 

impossibilitou a inserção de restrição. Assim, intimado pessoalmente para 

indicar bens passíveis de penhora em nome do executado, a parte 

exequente manteve-se inerte. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 em razão da 

inexistência de bens penhoráveis. Sem custas, nem honorários 

advocatícios por serem incabíveis na sentença de primeiro grau (Lei 

9.099/95, art. 55, primeira parte). DEFIRO, desde já, caso requerido, o 

pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, 

na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, e 

ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e 

SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE de 2009). 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. P.I.C. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-43.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER CASSIO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000389-43.2018.8.11.0005. REQUERENTE: CLEBER CASSIO BENEDITO 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro 

material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. No presente caso, porém, 

verifica-se a inexistência dos citados vícios na decisão atacada, 

buscando a parte reapreciação de matéria em que restou vencida, 

objetivando reforma de decisão por meio de embargos, o que é de todo 

incabível, devendo usar os meios recursais próprios para reformar a 

decisão. Isto porque, ao contrário do que alega a parte embargante, não 

foram juntados aos autos documento capaz de demonstrar a contratação 

dos serviços pela parte autora, não sendo os boletos emitidos em nome da 

parte autora suficientes para, sozinhos, presumir a contratação dos 

serviços. Diante do exposto, REJEITO os presentes embargos 

declaratórios. Intime-se a parte embargante da presente decisão. 

Cumpra-se. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000111-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINA MANZANO (REQUERENTE)

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

JOSE ADELAR DAL PISSOL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000111-42.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANDRESSA CAROLINA 

MANZANO REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. Trata-se de ação 

anulatória de infração de trânsito proposta em desfavor do Município de 

Cuiabá e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - 

DETRAN, onde a requerente alega ser proprietária do veículo Volkswagen 

Amarok CD 4x2 S 2012/2013, Placa OBJ-6607, Renavam 0049626178, que 

foi autuado pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá, em razão de 

suposta infração de trânsito. Consta que a autora tomou conhecimento do 

lançamento da multa decorrente da suposta infração, cometida na Avenida 

Mário Palmas, 22, Cuiabá, em 28/07/2017 às 08h15. Narra que não 

recebeu a notificação de autuação e de imposição de penalidade acerca 

da referida multa, uma vez que os órgãos estatais cadastraram 

erroneamente seu endereço, inserindo município diverso do seu. Requer, 

assim, a declaração de nulidade do auto de infração nº p43 060164 em 

razão da falha na notificação, bem como das inconsistências nele 

existentes. Em contestação, o Município de Cuiabá suscitou a preliminar de 

incompetência do Juízo, uma vez que a autora, residente na cidade de Alto 

Paraguai, comarca de Diamantino, interpôs nesta comarca ação de 

anulação de auto de infração de trânsito, cuja multa foi aplicada pelo 

município de Cuiabá. Arguiu ainda a independência entre as instâncias 

administrativas e judiciais e o mérito da decisão administrativa. O DETRAN 

arguiu inépcia da inicial para demandar contra o DETRAN, ausência de 

legitimidade, ausência de interesse processual e litigância de má-fé. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Diante da existência de preliminares, passo analisá-las: A preliminar 

suscitada pelo município de Cuiabá diz respeito à fixação do foro 

competente para o julgamento da presente ação de anulação de 

penalidade de trânsito. Da leitura do Código de Processo Civil, extrai-se 

que: “Art. 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em 

que seja autora a União. Parágrafo único. Se a União for a demandada, a 

ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência 

do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no 

Distrito Federal. Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as 

causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. 

Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser 

proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que 

originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo 

ente federado”. Através dos referidos dispositivos, verifica-se que a lei 

não foi recepcionada em relação ao Município, sendo que somente 

estabeleceu a competência do domicílio do autor no caso das ações onde 

a União, Estado ou Distrito Federal forem demandados. Entretanto, o artigo 

53, inciso III, letra a, do Código de Processo Civil aponta o critério de 

definição da competência territorial para o julgamento da presente ação, 

senão vejamos: " Art. 53. É competente o foro: (…) III – do lugar: a) onde 

está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. (…) d) onde a 

obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o 

cumprimento. (…)" As multas que a autora quer anular não foram 

aplicadas pelo município de Alto Paraguai ou de Diamantino, mas pelo 

município de Cuiabá, através da SEMOB, sendo aí o local onde deve ser 

satisfeita a obrigação. Tanto pela alínea a, quanto pela alínea d do artigo 

53 do CPC, o juízo competente para julgar e processar a presente ação 

está no município de Cuiabá. Assim, regra a ser aplicada ao caso é a 

concernente à competência territorial disposta nos mencionados 

dispositivos. Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios, a exemplo: 

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DE 

TRÂNSITO APLICADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – 

COMPETÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. O foro competente para o 

julgamento de ação ordinária para anulação de multa imposta por infração 

de trânsito é fixado pela sede da pessoa jurídica demandada. Aplicação 
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do art. 100, IV, a do CPC. (TJ-RR - AC: 0010090127480, Relator: Des. 

ROBÉRIO NUNES, Data de Publicação: DJe 15/05/2010) Assim, 

considerando que a infração de trânsito que originou o auto de infração Nº 

P43 060164 ocorreu no Município de Cuiabá, bem como foi autuada por 

esta municipalidade através da Secretaria de Mobilidade Urbana, conforme 

se pode verificar dos documentos de id. 11693999 e id. 12175407, não 

resta alternativa senão acolher a preliminar de incompetência suscitada 

dela ré. Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência do 

Juízo da Comarca de Diamantino, uma vez que a competência 

corresponde, in casu, ao Juízo do lugar da infração e do órgão autuador. 

Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. P. I. C. Após, transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 19 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000731-54.2018.8.11.0005. REQUERENTE: TATIANE FERREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: CLARO TV Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Primeiramente, 

DEFIRO a gratuidade da justiça gratuita ao autor/embargante. O objetivo 

dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro 

material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. No caso concreto, sustenta a 

parte embargante que houve omissão na sentença de id. nº 15766547 - 

Pág. 1/4, uma vez que o pedido para realização de audiência de 

constatação formulado na contestação não foi apreciado no referido 

julgado. Sustenta que a constatação no endereço da parte autora é prova 

primordial para comprovar a contratação dos serviços de TV a cabo. No 

entanto, observa-se pelas próprias telas sistêmicas juntadas pela parte 

embargante na contestação, id. nº 15766547 - Pág. 1/5, que o endereço 

que supostamente houve a instalação dos serviços de TV a cabo diverge 

do endereço da parte autora. Isto porque, verifica-se que consta como 

local de instalação dos serviços o endereço da AVENIDA DAS 

PALMEIRAS, 644, s/n, QD 40, NA CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA/MT, e 

a parte autora reside na Comarca de Diamantino, o que apenas reafirma a 

possibilidade de fraude. Assim, não havendo prova da contratação dos 

serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, é de 

rigor o reconhecimento de inexistência da dívida, bem como a condenação 

da embargada em danos morais pela negativação indevida, não havendo o 

que se falar em vício na sentença atacada. Ante ao exposto, inexistindo 

os citados vícios, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a r. sentença na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 19 

de outubro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-88.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DILEUZA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010393-88.2016.8.11.0005. REQUERENTE: DILEUZA DE OLIVEIRA E 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado. Assim, libere-se o valor depositado pela executada, 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P.I.C. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-32.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001556-32.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MANOEL GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de 

sentença proposta por Ativos S/A Securitizadora de créditos Financeiros, 

alegando, em suma, excesso na execução. Decido. Em análise dos autos, 

observa-se que o excesso consiste em virtude da data dos cálculos 

apresentados pela parte exequente. Inicialmente, é importante consignar 

que o pedido da autora, no que se refere ao dano moral, é embasado na 

negativação indevida e não na mera cobrança. Assim, verifica-se que a 

parte exequente utiliza como data do evento danoso para elaboração do 

cálculo a data do vencimento da suposta dívida (13.03.2013), entretanto, 

observa-se que a inclusão indevida do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito ocorreu, efetivamente, em 08.12.2016, sendo esta a 

data do evento danoso, uma vez que neste momento surgiu o ilícito, id. nº 

15790081 - Pág. 2. Por outro lado, infere-se que a parte executada 

apresenta os cálculos com juros e correções de acordo com o estipulado 

no acórdão e utilizando a data do evento danoso correta, razão essa que 

justifica o acolhimento da presente impugnação. Dessa forma, ACOLHO a 

impugnação da parte executada, e HOMOLOGO o cálculo apresentado no 

id. 15790081 - Pág. 3, na monta de R$ 4.840,00 (quatro mil oitocentos e 

quarenta reais). Não obstante, considerando que a parte executada já 

efetuou o depósito dos valores nos autos, conforme se observa pelo id 

nº. 15790078 - Pág. 1/2, LIBERE-SE o valor em favor da parte exequente, 

mediante alvará de levantamento. Por consequência, JULGO EXTINTO o 

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

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro Ngaib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012271-19.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BALVAG BALANCAS VARZEAGRANDENSE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELI CRISTINA FERNANDES ZANGEROLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8012271-19.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: BALVAG BALANCAS 

VARZEAGRANDENSE LTDA - EPP EXECUTADO: KELI CRISTINA 
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FERNANDES ZANGEROLI Vistos, etc. 1. Verifica-se que a parte 

executada compareceu aos autos informando o pagamento da quantia 

executada, id. 15947965, tendo a parte exequente concordado com o 

valor adimplido. 2. Assim, considerando a existência de bloqueio online 

nas contas da executada, conforme extrato de id. 8192495, e tendo em 

vista que houve o pagamento da obrigação, libere-se o bloqueado em 

favor da parte executada, mediante alvará de levantamento, devendo a 

mesma ser intimada pessoalmente para indicar a conta bancária para 

transferência dos valores. 3. Outrossim, considerando o adimplemento da 

obrigação, determino a desconstituição da penhora realizada nos bens 

que guarnecem a residência da executada, id. 15719446. 4. Por fim, 

libere-se o valor depositado nos autos pela executada (id. 15947965) 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 5. Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 6. Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 7. P.I.C. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010522-30.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (REQUERENTE)

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010522-30.2015.8.11.0005. REQUERENTE: ALCIDES MANTELLI JUNIOR 

REQUERIDO: JOAO BATISTA DE ALMEIDA FILHO Vistos etc. A parte 

exequente requereu penhora online de ativos financeiros da executada, 

cujo resultado foi negativo. Após, requereu a busca de veículos via 

sistema Renajud, sendo localizada a existência de veículos em nome do 

executado, contudo, todos com restrição de alienação fiduciária, o que 

impossibilitou a inserção de restrição pelo Juízo. Assim, intimado 

pessoalmente para indicar bens passíveis de penhora em nome do 

executado, a parte exequente manteve-se inerte. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95 em razão da inexistência de bens penhoráveis. Sem custas, nem 

honorários advocatícios por serem incabíveis na sentença de primeiro 

grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira parte). DEFIRO, desde já, caso 

requerido, o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, e ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC e SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do 

FONAJE de 2009). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias. P.I.C. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004273-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATA ROSA RIBEIRO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DE ANDRADE CARDOSO E OUTROS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALTEMAR QUIRINO DA COSTA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MARCIA FREIRE DA SILVA OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

Intimar as partes de que foi designada audiência para o dia 14 de 

novembro de 2018, às 16h30min para o cumprimento do ato deprecado 

nos autos 1034679-73.2018.8.11.0041. Intimar o patrono da parte autora a 

cumprir o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 455 do Novo Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006622-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

T. H. S. (ADVOGADO(A))

J. B. C. D. C. (REQUERENTE)

J. M. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. Z. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 04/02/2018 às 

08h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, Bairro 

Jardim Riva, neste município.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006171-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA ASATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO JESUS PIZARRO TORRANO OAB - 087.192.086-77 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006171-32.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIANA DE LIMA ASATO 

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO SANTANA PROCURADOR: LEANDRO 

JESUS PIZARRO TORRANO Vistos, etc. Considerando o relatório acostado 

no id. 15970739, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19/10/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 116718 Nr: 7365-94.2012.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHAS, REAS, FAAS, NHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante os termos do ofício juntado às fls. 72 e 73, impulsiono os autos com 

vista ao d. Advogado da Exequente, para manifestação, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 199711 Nr: 8377-70.2017.811.0037

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PSDS, MSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRC, LBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que devidamente citado MARCIO RIBEIRO CALDAS conforme fls. 

40 manteve-se inerte e ate o presente momento não apresentou defesa. 

Motivo pelo qual Impulsiono os autos para intimação da parte autora 

conforme decisão de fls. 34. para requerer o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 58212 Nr: 5836-79.2008.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPS, TMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, ROGERIO 

DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ás fls.88 foi informado pela Procuradoria -Geral do Estado, 

que não tem interesse no feito, ás fls.130 a Procuradoria do Município 

manifestou no mesmo sentido. Assim, verifico que apenas a Fazenda 

Nacional deixou decorrer o prazo sem manifestação, apesar de 

devidamente intimada.

Desta forma, considerando não existir interesse de incapaz, intimo a 

inventariante, por intermédio de seu advogado, para manifestação, no 

prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 120853 Nr: 3347-93.2013.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALENO FRANCO RIBEIRO, SUELY RIBEIRO MARTINS, 

ARILDO FRANCO RIBEIRO, SIRLENE LASARA FRANCO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANOR FRANCO RIBEIRO, MARIA DAMAZIO 

RIBEIRO, ALEUDO FRANCO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os herdeiros Maria Damázio Ribeiro e Haroldo Franco 

Ribeiro, devidamente intimados, via DJE n°10254, deixaram decorrer o 

prazo sem manisfestarem sobre as primeiras declarações.

Assim sendo, intimo a inventariante por intermédio de seu advogado, para 

manisfestar requerendo o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005017-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

ADRIANA AIRES DE MELO (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA HELENA DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005017-76.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ADALBERTO DA SILVA FREITAS REQUERIDO: SILVIA 

HELENA DIAS DA SILVA Vistos, etc. Quanto ao pedido liminar de guarda 

postulado, friso que o relatório firmado por dois Agentes da Infância e 

Juventude, os quais, por ordem judicial, realizaram visita domiciliar in loco 

na residência da genitora, concluiu que a criança está sob a guarda de 

fato do pai. Vejamos: “Aqui em sua residência, ele fornece os cuidados 

necessários a saúde, educação, moradia e cuidados básicos, tentando 

dispor o máximo de recursos dentro de suas condições.” Logo, se a 

criança se encontra bem, deve ser mantida no local onde está, razão pela 

qual, em consonância com o princípio do melhor interesse da criança, 

defiro a guarda provisória do menor ao genitor, lavrando-se o respectivo 

termo, na forma do artigo 32 do ECA. Consigno que caso sejam trazidos 

fatos novos pela parte requerida em sua contestação que contrariem o 

alegado na exordial, a guarda provisória poderá ser revista. Outrossim, 

visando subsídios para a concessão da guarda definitiva, determino a 

realização de estudo psicossocial pela equipe técnica do Juízo na 

residência do requerente. Fixo o prazo de 40 (quarenta) dias. Sem 

prejuízo, determino a realização de estudo psicossocial na residência da 

genitora. Para tanto, expeça-se Carta Precatória ao Juízo de Campo 

Grande/MS. Aportado aos autos, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação. Ademais, cumpra-se integralmente o despacho inicial, 

citando-se a parte ré e intimando-se as partes para comparecimento ao 

CEJUSC. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19/10/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002982-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (AUTOR(A))

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002982-46.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP RÉU: R. BALKE & BALKE 

LTDA - ME O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento 

a determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 07 de 

dezembro de 2018, às 15h00min, na sala de conciliação do Edifício do 

Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam 

cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na 

oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 19 de 

outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000980-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MERENCIANO (ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA (RÉU)

JANAINA ROSSAROLLA BANDO (RÉU)

PAULO MASSANORE BANDO (RÉU)

JANAINA ROSSAROLLA BANDO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000980-06.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. RÉU: GENESIS COMERCIO E 

REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, PAULO 

MASSANORE BANDO, JANAINA ROSSAROLLA BANDO O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 07 de novembro de 2018, às 

16h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 21 de outubro de 2018. Ésio Martins de 
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Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005607-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOIR ROMAN (REQUERENTE)

PHILIPE CASARIN PEIXOTO (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005607-53.2018.8.11.0037; 

REQUERENTE: VALDOIR ROMAN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA 

CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR 

LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de 

conciliação para o dia 07 de novembro de 2018, às 12 h 30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 21 de setembro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 

- Ramal 217

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150260 Nr: 4532-98.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MILANEZ VIEIRA - 

OAB:MG/105998, RODRIGO FARIA DE SOUSA - OAB:112528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão. Certifico ainda 

que nesta data o advogado da parte autora/exequente fica INTIMADO para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 132051 Nr: 4436-20.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MESQUITA - 

OAB:193.189 SP, RODRIGO QUINTINO PONTES - OAB:SP 274.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente para comprovar o registro da penhora de fl. 103 dos 

autos .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118843 Nr: 1221-70.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANE DE CACIA LONGEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 07 de novembro de 2018, às 14h30min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140483 Nr: 10503-98.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU AURELIO MILANESI, DARIO RONALDO 

MILANESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, COOALESTE - 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL 

DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 07 de novembro de 2018, às 15h30min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 166917 Nr: 3639-73.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMTURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marildo Rosseto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 
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OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Certifico que nesta data intimo o advogado do requerente a manifestar da 

petição de fls. 143/145, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121990 Nr: 4514-48.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIMEI PEREIRA FREITAS TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO COELHO CARDOSO, ANGELA 

MARIA ANDRADE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:19169-O/MT, Cláudio Santos Réche - OAB:12-831-B, ÉDERSON 

UMBELINO NERY - OAB:MT 16181-O, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de dilação do feito. Certifico 

ainda, que nesta data INTIMO o requerente a dar prosseguimento ao feito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 160408 Nr: 585-02.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALVINO FRISON, SANDER LUIS FRISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL CONQUISTA EIRELI - ME, HELIZENA 

APARECIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175225 Nr: 8107-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO NASCIMENTO LTDA – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169000 Nr: 4730-04.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E GALINA E CIA LTDA - ME, EDER GALINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado do EXEQUENTE fica INTIMADO para 

prestarem informação quanto ao integral adimplemento da obrigação 

pecuniária, em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161929 Nr: 1214-73.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SALVADORI, ROSILDA FERNANDIS COSTA 

SALVADORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SALVADORI, JOSÉ ANTONIO 

ANTUNES, LEANDRO BORGES CABRAL, RAPHAEL TOLEDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FABIANA H. ZAGOTTO 

CONSALTER - OAB:25.009 PR, CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO 

CONSALTER - OAB:25009, EWERTON SOLER CONSALTER - 

OAB:AOB/25009

 Tendo em vista que a parte requerente já apresentou as alegações finais, 

em cumprimento a decisão de f. 682/684, intimo as partes requeridas para 

apresentarem alegações finais. Prazo: 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139941 Nr: 10223-30.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, PATRICIA CRISTINA DE AMORIM - OAB:

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133989 Nr: 6004-71.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON SOARES, ADRIANA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT

 Processo nº 6004-71.2014.811.0037 (Código nº 133989)

Ação Declaratória de Rescisão Contratual com Indenização por Perdas e 

Danos e Reintegração de Posse

Requerente: Angelin dos Santos Baraldi

Requeridos: Wilson Soares e Adriana Silva Soares

Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por intermédio do respectivo mandatário legal, 

para informar se o loteamento foi efetivamente registrado, em 5 (cinco) 

dias, valendo o silêncio pela negativa.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 18 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150212 Nr: 4507-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA, ÂNGELO BISNETTO 

BRUNETTA, MIRNA HAIDI GERMENDORFF BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCOS ANTONIO ZAITTER - OAB:8740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, Elisabete figueiredo - 

OAB:13.905-B

 Processo nº 4507-85.2015.811.0037 (Código150212)

 Ação de Busca e Apreensão Convertida em Ação Executiva

Exequente: Banco CNH Industrial Capital S/A

Executado: Ivo Brunetta
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 Vistos etc.

Tendo em vista o falecimento do executado Ivo Brunetta, suspendo o 

curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos termos do 

artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte exequente para que promova a citação do respectivo 

espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no 

prazo mínimo legal, nos moldes do artigo 313, §2º, I, do Código de 

Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162622 Nr: 1506-58.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÓI VITÓRIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VIAN, Luiz Carlos Ruaro, Luiz 

Gonzaga Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ÁLVARO DA CUNHA NETO - OAB:OAB/MT 12069, EDENIR RIGHI - 

OAB:OAB/MT 8484, MARIA CECÍLIA PRANDINE MOLEIRO - OAB:16711, 

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - OAB:MT/ 13.739, 

PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - OAB:OAB/MT 15.893-B, ROBERTO 

CÉSAR DA SILVA - OAB:11.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO ANTONIO FREIRE 

NETO - OAB:MT 14073

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: MUDOU-SE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173402 Nr: 6999-16.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABNER LUCAS FRANCISCO SILVA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Tendo em vista que o Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, é o perito 

médico nomeado pelo Juízo para realização de perícias médicas, em 

cumprimento a decisão judicial de f. 105, INTIMO a parte requerida para 

realizar o depósito dos honorários perícias e, comprovar nos autos a 

realização, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reiais). Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179661 Nr: 10419-29.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Intimo as partes para manifestarem acerca das informações trazidas pelo 

perito na f. 88. Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119054 Nr: 1439-98.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133 MT, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7.627, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Intimo as partes para manifestarem acerca do requerimento do perito 

nomead, f. 258. Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133769 Nr: 5823-70.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALIA DE JESUS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, FABIANA BOM MARÓSTICA - OAB:62271

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, ante o julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o 

labor profissional.Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 18 de outubro de 2018.Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115707 Nr: 6277-21.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO FOCKINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU ILSOM MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6277-21.2012.811.0037 (Código115707)

Ação de Rescisão de Contrato

Requerente: Luciano Fockink

Requerido: Irineu Ilsom Martini

Vistos em correição permanente.

Tendo em vista o falecimento do requerente Luciano Fockink, suspendo o 

curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos termos do 

artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Nos moldes do artigo 313, §2º, II, do Código de Processo Civil, falecido o 

autor e sendo transmissível o direito em litígio, determino a intimação de 

seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, 

para que promovam a respectiva habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Apresentado o pedido formal, intime-se a parte requerida para 

manifestação, no prazo normativo.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129210 Nr: 2055-39.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR BRESSAN, MIRTES MARIA BRESSAN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR CARDOSO DA SILVA, IEDA 

ALDAVE DA SILVA, WALDIR CARDOSO DA SILVA, GILKA MODESTINA 

CASTRO DA SILVA, JEANINE CASTRO SILVA BRASIL, MARIO LUIS 

SOARES BRASIL, JADER CARDOSO DA SILVA, JAQUELINE MARTINS DE 

LELLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, MARCELO SEGURA - OAB:MT. 

4.722-A, MILTON JOSÉ FERREIRA PAES FARIAS - OAB: MT 16318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318, FRANCOISE HEINZE - OAB:52293, FRANÇOISE HEINZE - OAB:RS 

52293, SERGIO BRAIBANTE PEREZ - OAB:25.614

 Processo nº 2055-39.2014.811.0037 (Código 129210)

Ação Anulatória de Ato Jurídico

Requerentes: Valmor Bressan e Mirtes Maria Bressan

Requeridos: Waldemar Cardoso da Silva e Outros

Vistos etc.

Tendo em vista o falecimento da requerida Gilka Modestina Castro da Silva, 

requisite-se a certidão de óbito correlata. Aportando o documento 

comprobatório do falecimento, suspendo o curso processual até a efetiva 

sucessão (CPC, art.110), nos termos do artigo 313, I, do Código de 

Processo Civil e determino a intimação do respectivo espólio, por 

intermédio do inventariante, para manifestar-se sobre o pedido de 

sucessão processual, em 5 (cinco) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 131459 Nr: 3955-57.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA LACERDA, JOSÉ GOMES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT

 Processo nº 3955-57.2014.811.0037 (Código nº 131459)

Ação Declaratória de Rescisão Contratual com Indenização por Perdas e 

Danos e Reintegração de Posse

Requerente: Angelin dos Santos Baraldi

Requeridos: Maria Aparecida Lacerda e José Gomes da Silva

Vistos em correição permanente.

Determino a pesquisa de endereço do requerido José Gomes da Silva, 

mediante acesso aos sistemas disponibilizados por convênio e expedição 

de ofício requisitório às operadoras de telefonia móvel.

Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, cite-se por edital com prazo 

de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades 

legais (CPC, art.257).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 18 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133988 Nr: 6003-86.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELMA RODRIGUES DE SOUZA, PEDRO 

RIBEIRO DE QUEIROZ, EDUARDO LOURENÇO ARAÚJO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 6003-86.2014.811.0037 (Código nº 133988)

Ação Declaratória de Rescisão Contratual com Indenização por Perdas e 

Danos e Reintegração de Posse

Requerente: Angelin dos Santos Baraldi

Requeridos: Nelma Rodrigues de Souza e Pedro Ribeiro de Queiroz

Vistos em correição permanente.

Determino a pesquisa de endereço dos requeridos Nelma Rodrigues de 

Souza e Pedro Ribeiro de Queiroz, mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio e expedição de ofício requisitório às 

operadoras de telefonia móvel.

Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, cite-se por edital com prazo 

de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades 

legais (CPC, art.257).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 18 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112016 Nr: 2452-69.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE APARECIDA HENRIQUE MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA-CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

DOS BANCOS S.A, AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/16846-A, RÓBER CÉSAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT, ROSANA BENENCASE - OAB:120552/SP, SELMA LÍRIO 

SEVERI - OAB:SP/116.356

 Processo nº 2452-69.2012.811.0037 (Código 112016)

Ação de Indenização de Danos Morais c/c Cancelamento de Inscrição no 

Serasa

 Requerente: Rosemeire Aparecida Henrique Marques

Requerida: Serasa – Centralização de Serviço dos Bancos S/A e Outro

Vistos etc.

 Estando o processo concluso para deliberação judicial, autorizo carga 

rápida, nos termos normativos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 18 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 116735 Nr: 7382-33.2012.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 12.208-A

 Processo nº 7382-33.2012.811.0037 (Código 116735)

Ação de Consignação em Pagamento c/c Danos Morais

Requerente: Jorge Batista

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

 Trata-se Ação de Consignação em Pagamento c/c Danos Morais proposta 

por Jorge Batista em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte requerente 

desistiu da ação (fls.66; 94) com anuência da parte requerida (fls.96).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 
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JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, c/c artigo 318, parágrafo único, c/c artigo 775, todos do 

Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos moldes do artigo 98 do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 19 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133770 Nr: 5824-55.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARALDI & BARALDI LTDA- ME (IMOBILIÁRIA OURO 

PRETO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENI APARECIDA APPELT KEMPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 Processo nº 5824-55.2014.811.0037 (Código nº 133770)

Ação Declaratória de Rescisão Contratual com Indenização por Perdas e 

Danos e Reintegração de Posse

Requerente: Baraldi e Baraldi Ltda ME

Requerida: Eleni Aparecida Appelt Kempe

Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por intermédio do respectivo mandatário legal, 

para informar se o loteamento foi efetivamente registrado, em 5 (cinco) 

dias, valendo o silêncio pela negativa.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 18 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121289 Nr: 3787-89.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR SPAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE 

OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 

13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, 

REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:MT/15626

 Processo nº 3787-89.2013.811.0037 (Código nº 121289)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda.

Executado: Adair Spagnol

Vistos em correição permanente.

Ouça-se a parte executada sobre a prova documental acrescida (fls.134), 

em 15 (quinze) dias (CPC, art.437, §1º, c/c art.318, parágrafo único).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 17 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 218 Nr: 521-22.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CARLOS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUTIERRES - 

OAB:OAB/SP 237.773, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, 

LEONARDO DORNELLES SALES - OAB:17945-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 521-22.1998.811.0037 (Código 218)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

Exequente: Banco Bamerindus do Brasil S/A

Executados: Nilson Carlos de Morais e Outro

Vistos etc.

Tendo em vista o falecimento do requerido Nilson Carlos de Morais, 

consoante certidão de óbito inclusa (fls.438), suspendo o curso 

processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos termos do artigo 

313, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se o espólio, por intermédio da inventariante, para manifestar-se 

sobre o pedido de sucessão processual, em 5 (cinco) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 45407 Nr: 935-05.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUAGRIL S/A EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNONA ALVES RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - 

OAB:15818/PR, GUIOMAR MARIO PIZZATO - OAB:15 818, LÚCIO 

CLÓVIS PELANDA - OAB:PR.26360, OSVALDO KRAMES NETO - 

OAB:21186/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANASTÁCIO BORGES DOS 

SANTOS JR - OAB:OAB/PR 24.899

 Processo nº 935-05.2007.811.0037 (Código 45407)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Equagril S/A Equipamentos Agrícolas

Executada: Magnona Alves Ribeiro da Silva

Vistos etc.

Certifique-se quanto a intimação da parte executada sobre a constrição 

bancária (Prov.nº 04/2007-CGJ), bem como quanto a pesquisa via sistema 

RENAJUD, consoante já determinado.

Cumpridas as diligências, imediata conclusão.

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 19 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171314 Nr: 5848-15.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:PR/ 65.216, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT 16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

16.691-A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - OAB:MT 

16555-A, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:MT 15.425, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, MARCELO AMBROSIO CINTRA 

- OAB:MT 8934, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO 
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PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:, PEDRO PAULO PEIXOTO 

DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do impugnado para 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de fl.69/70..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136704 Nr: 8089-30.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANADÁ PRO JÓIAS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV GALVÃO DE BEM E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:30338

 Processo nº 8089-30.2014.811.0037 (Código 136704)

Ação Monitória

 Requerente: Canadá Pro Jóias Ltda EPP

 Requerido: MV Galvão de Bem e Cia Ltda.

Vistos etc.

 A regularidade na constituição da dívida é ponto controvertido, isto é, 

sustentado por uma parte e controvertido por outra, motivo pelo qual deve 

ser fixado no saneamento. Tal fato não implica em antecipação de 

qualquer posicionamento judicial, o qual será firmado em sentença, não 

havendo pertinência no questionamento antecipado ao Juízo.

Depreque-se a oitiva da testemunha arrolada pela parte autora, José 

Raimundo Brandão Nascimento, intimadas as partes (CPC, art.261).

 Cumpra-se.

Primaverado do Leste (MT), 19 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 110699 Nr: 1027-07.2012.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA, 

MARCILENE RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Certifico que nesta data os advogados das PARTES ficam INTIMADOS 

para informarem sobre o cumprimento do acordo, valendo o silencio pelo 

adimplemento e consequente extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31888 Nr: 144-07.2005.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZANI MAGALI FRANESQUE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOBELLO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, ROSANGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:8.764-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANO MARTORANO 

MENEGOTTO - OAB:15773/SC

 Processo nº 144-07.2005.811.0037 (Código nº 31888)

Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais

Requerente: Izani Magali Framesque Machado

Requerido: Porto Bello S/A

Vistos em correição permanente.

Havendo requerimento de produção de prova oral (fls.225/226), designo 

audiência de instrução para a data de 27 de março de 2019, às 14h00min.

As partes devem ser intimadas pessoalmente para comparecerem à 

audiência a fim de prestarem depoimento pessoal e advertidas da pena de 

confesso se não comparecerem ou, comparecendo, se recusarem a 

depor (CPC, art.385, §1º).

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o 

rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450).

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 18 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 115723 Nr: 6293-72.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/DF 24.214, JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF, 

MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795/MT

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155416 Nr: 6948-39.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA, FABIO TRAMONTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, RODRIGO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555

 Processo nº 6948-39.2015.811.0037 (Código155416)

 Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa

Exequente: Primavera Diesel Ltda.

Executados: Ivo Brunetta e Outro

 Vistos etc.

Tendo em vista o falecimento do executado Ivo Brunetta, suspendo o 

curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos termos do 

artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte exequente para que promova a citação do respectivo 

espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no 

prazo mínimo legal, nos moldes do artigo 313, §2º, I, do Código de 

Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 19 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149777 Nr: 4275-73.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIDA DE ARRUDA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR PAELO CAMARÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 
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DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

nos autos, eis que decorreu o prazo e o executado não opôs embargos 

devendo para tanto dar prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41462 Nr: 3921-63.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUENO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 Processo nº 3921-63.2006.811.0037 (Código 41462)

Ação de Cobrança

 Requerente: Adelino Guadagnin

 Requerido: Gueno Armazéns Gerais Ltda

 Vistos em correição permanente.

Solicite-se a devolução da carta precatória (fls.241), devidamente 

cumprida.

Aportando a missiva cumprida, intimem-se as partes para apresentação 

das razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, 

em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 364, §2º, 

do Código de Processo Civil.

Expirados os prazos para as alegações finais, conclusos para julgamento.

Cumpra-se

Primavera do Leste (MT), 19 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 59391 Nr: 6980-88.2008.811.0037

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS, ETDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR PANIS FACHINETTO - 

OAB:5864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte requerente fica INTIMADO 

para comparecer em cartório e retirar o Alvará de Autorização, mediante o 

pagamento do selo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 54405 Nr: 1926-44.2008.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI ALVORI CEZAR, SUELI AMARAL CEZAR, 

FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149, OSMAR 

SEBASTIÃO DALLA COSTA - OAB:PR. 29769, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte AUTORA/EXEQUENTE fica 

INTIMADO para manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça 

juntada nos autos, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006521-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. C. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. M. E. -. E. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006521-20.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: WESLEY 

RODRIGUES MACEDO EIRELI - EPP Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

movida por BANCO BRADESCO S/A em face de WESLEY RODRIGUES 

MACEDO EIRELI, ambos qualificados nos autos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a monitória é pertinente (artigo 700, Código de Processo 

Civil). Não estando presentes as hipóteses de improcedência liminar do 

pedido, defiro a expedição de mandado de pagamento e concedo ao 

requerido o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento 

de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, 

conforme determinação legal do artigo 701, caput, do Código de Processo 

Civil, ficando isento do pagamento de custas processuais se o cumprir no 

prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado ao 

requerido, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à Ação 

Monitória, alertando-o de que, nos termos do artigo 702, §2º, do Código de 

Processo Civil, quando este alegar que o autor pleiteia quantia superior à 

devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena 

de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, poderá o 

requerido, no prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito 

do Exequente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários 

advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de Processo Civil), 

requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescida da correção monetária e dos juros legais, nos termos dos 

artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo Civil. Fica o 

requerido alertado de que, não sendo cumprido o mandado, não sendo 

opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido o parcelamento na 

forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo 

Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite-se. Ressalte-se 

que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/11/2018, às 14h00min, a ser realizada pelo 

conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, 

carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006521-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. C. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. M. E. -. E. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006521-20.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: WESLEY 

RODRIGUES MACEDO EIRELI - EPP Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

movida por BANCO BRADESCO S/A em face de WESLEY RODRIGUES 

MACEDO EIRELI, ambos qualificados nos autos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 
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devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a monitória é pertinente (artigo 700, Código de Processo 

Civil). Não estando presentes as hipóteses de improcedência liminar do 

pedido, defiro a expedição de mandado de pagamento e concedo ao 

requerido o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento 

de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, 

conforme determinação legal do artigo 701, caput, do Código de Processo 

Civil, ficando isento do pagamento de custas processuais se o cumprir no 

prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado ao 

requerido, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, Embargos à Ação 

Monitória, alertando-o de que, nos termos do artigo 702, §2º, do Código de 

Processo Civil, quando este alegar que o autor pleiteia quantia superior à 

devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena 

de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, poderá o 

requerido, no prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito 

do Exequente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários 

advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de Processo Civil), 

requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescida da correção monetária e dos juros legais, nos termos dos 

artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo Civil. Fica o 

requerido alertado de que, não sendo cumprido o mandado, não sendo 

opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido o parcelamento na 

forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo 

Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite-se. Ressalte-se 

que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/11/2018, às 14h00min, a ser realizada pelo 

conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, 

carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005928-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE GUADAGNIN (AUTOR(A))

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005928-88.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JACQUELINE GUADAGNIN RÉU: 

KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA Vistos. Considerando que não 

houve tempo hábil para cumprimento da audiência, conforme certidão 

constante no ID nº 15754306, cancela-se a audiência anteriormente e 

redesigno nova audiência de conciliação para o dia 06/12/2018 às 

13h00min, a ser realizada por conciliador, na “sala de conciliação”, na 

sede deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71640 Nr: 3955-96.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOYOTA LEASING DO BRASIL SA ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA MESQUITA - 

OAB:OAB/MT 23.926-A, MARILI R. TABORDA - OAB:12.293/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

RENAJUD e INFOJUD.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a exequente para requerer o 

que entender de direito em 10 (dez) dias.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 206435 Nr: 2667-35.2018.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METSO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AUGUSTO LEITE DA 

SILVA - OAB:MG 126.005, LEONARDO AUGUSTO GONÇALVES DIAS - 

OAB:MG 154.674, Marco Antônio Corrêa Ferreira - OAB:OAB/MG 

1445-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:15.674

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122846 Nr: 5386-63.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA DINIZ GOMES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI - COOP DE CRÉDITO DE LIVRE A. DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO S. LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o documento de fls. 103/105, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128493 Nr: 1397-15.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FELIPE MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MIGUEL SABÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:MT/4272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Certifico que deixo de expedir intimação para a parte requerida , uma vez 

que reside em zona rural. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da parte requerida para trazer seu cliente para a 

audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 30/01/2019 às 

16:00 horas, independente de intimação .

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119139 Nr: 1525-69.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVOSTIAN REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT

 Certifico que deixo de expedir intimação para a parte autora, uma vez que 

reside em zona rural. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora para trazer seu cliente para a audiência de 

instrução e julgamento, redesignada para o dia 18/12/2018 às 16:00 horas, 

independente de intimação .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40425 Nr: 2935-12.2006.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO GARCIA CID NETO, CRISTIANE GARCIA CID, 

CARLA GARCIA CID, CAROLINA GARCIA CID, JOÃO GARCIA CID, LUCAS 

GARCIA CID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA, LUIZA AFRA 

DOS ANJOS, VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS, FRANCISCO PEREIRA 

DOS ANJOS, CEYR SALES DA FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151921 Nr: 5238-81.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS FERRONATO DA SILVA, SEBASTIÃO 

FERMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111853 Nr: 2298-51.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemir Rosseto, ROSELI MARIA DE OLIVEIRA 

ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a petição de fls. 128/129, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70920 Nr: 3234-47.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE DE SOUSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMP TOSHIBA S.A, NOVO MUNDO MÓVEIS E 

UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, ANDRÉA MARIA LACERDA PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, André Luiz de Oliveira Morais - OAB:OAB/SP 

337.751, GILBERTO BADARÓ - OAB:OAB/BA 22.772, RENATO DE 

BRITTO GONÇALVES - OAB:144.508-SP, TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:18226/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 378/379, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 193651 Nr: 5570-77.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LUIZ OMIZZOLO

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

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 22587 Nr: 3624-95.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.104/V, com 

anotação “End. Insuficiente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 6671 Nr: 203-39.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA, FABIANO 

COSTA TERUEL, JOSÉ ROBERTO TERUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Aparecida Pérez 

Herédia - OAB:4.762-A

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.308/V, com 

anotação “Não existe o Nr".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120013 Nr: 2478-33.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER ALAN VENAZZI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS MANGIALARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171300 Nr: 5847-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA PRIMAVERA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115206 Nr: 5740-25.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIDE ATANAZIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 9276 Nr: 127-44.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETTO, Devanir Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.369/370, com 

anotação “ausente”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142080 Nr: 730-92.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA PAULA BAIONE SILVA - 

OAB:SP/ 187747, DEISE STEINHEUSEWR - OAB:255862/SP, GRAZIELA 

DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:SP/ 253884, JOÃO LUIZ CUNHA DOS 

SANTOS - OAB:SP 265931, JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - 

OAB:SP/ 309.115, SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:SP/ 75728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 226, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47697 Nr: 3115-91.2007.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIOLE ALVES BARBOSA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 12.208-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

que os autos encontram-se com vista pelo prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114388 Nr: 4802-30.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTUR TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNIELEN CHIARELLE - 

OAB:12325, JULLIANA LETÍCIA DO CARMO - OAB:12.261/MT, KHAREN 

DA COSTA LUCHTENBERG - OAB:15.621/MT, NELMARA FABIOLA 

MORAIS DA SILVA - OAB:14.869/MT, VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE 

CARVALHO - OAB:4.676/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a PETIÇÃO DE FLS. 176/178, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25897 Nr: 2219-87.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNITI NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:PE/20366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual dos endereços de fls. 201/204 é para ser expedido o 

mandado , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170532 Nr: 5488-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ BASTOS CORTES, MARA CELI NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o pagamento da certidão conforme decisão de fls. 75, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162235 Nr: 1345-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEGRETI & SLAPAK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE SARTORI ROGGIA, ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço das empresas de telefonia NET E GVT , no prazo 

legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003362-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003362-69.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DONIZETI AMARO DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Defiro a 

substituição das testemunhas. Em caso da não juntada do 

substabelecimento defiro o prazo de 5 (cinco) dias para juntada. Declaro 

encerrada a instrução. Permaneçam os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005371-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA (ADVOGADO(A))

ALANI CHAVES WEGNER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005371-04.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ALANI CHAVES WEGNER 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o 

referido prazo, o que deverá ser certificado, desde já homologo os 

cálculos apresentados na inicial e determino a expedição do precatório ou 

RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, 

providencie-se o levantamento dos valores descriminados. Com a vinda da 

confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 112757 Nr: 3199-19.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIZAIR SOUZA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:MAT 138286, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca dos cálculos juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118476 Nr: 830-18.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMO MOREIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca dos cálculos juntado aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133615 Nr: 5694-65.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL MARTINS DE ALBUQUERQUE, JOANA 

SOUZA QUINTEIRO, ZELIA DE FATIMA LOPES, JOSILENE ROSA DE 

MORAES, ELIZABETE LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135411 Nr: 7109-83.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA HELENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138033 Nr: 9036-84.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 110 de 949



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890-0, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS 

- OAB:23.384.0, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128709 Nr: 1601-59.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVADORA DE PNEUS CARAJÁS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DA SILVA 

MAGRI - OAB:SP/14179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da proposta de honorários 

do perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113285 Nr: 3638-30.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZANI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação do requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 44304 Nr: 6792-66.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGES, FGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº: 6792-66.2006.811.0037 (Código 44304)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131631 Nr: 4096-76.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:11.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da certidão do Senhor 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 153976 Nr: 6231-27.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA TEREZINHA DONIN, KJPBD, JUCINEIA PEREIRA 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do ofício da parte requerida 

juntado às fls. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163488 Nr: 1947-39.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECINO JOSÉ DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTEU VALENTIN PEREIRA, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:MT/ 14024, HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO 

- OAB:MT 14.040, MADALENA BATISTA - OAB:MT 20837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da certidão negativa de 

citação do requerido Aristeu Valentin Pereira, bem como providenciar novo 

endereço do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126865 Nr: 9391-31.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA ALVES MENDES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto a impugnação de fls. 

140/141.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 21228 Nr: 2594-25.2002.811.0037

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

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO REBOBINADORA NORTE SUL TDA, 

Vicente Vieira dos Santos, GILBERTO FRANCISCO DOLCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7.285, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da petição da Defensoria 

Pública juntada às fls. 190/191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104584 Nr: 3566-77.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE ROSA LUERSEN GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320-B, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - PROCURADOR 

FEDERAL - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da petição da Defensoria 

Pública juntada às fls.46/47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 45909 Nr: 308-98.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LÚCIO NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:OAB/MT 

11.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos autos apresentando novo 

endereço do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178472 Nr: 9846-88.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN QUEIROZ DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:MT/15.984, FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do relatório de estudo social 

de fls. 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125579 Nr: 8149-37.2013.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15 (dez) dias, apresentar parecer ou documentos 

elucidativos, nos moldes do artigo 510 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126994 Nr: 9527-28.2013.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15 (dez) dias, apresentar parecer ou documentos 

elucidativos, nos moldes do artigo 510 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131703 Nr: 4162-56.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANI CRISTINA VON BORSTER GHELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 15 (dez) dias, apresentar parecer ou documentos 

elucidativos, nos moldes do artigo 510 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120770 Nr: 3259-55.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRA LUIZA DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, Regina Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da impugnação da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168628 Nr: 4560-32.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FABRICIO MACIEL DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 57/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o requerido para que manifeste acerca 

do Laudo Pericial, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134312 Nr: 6229-91.2014.811.0037

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DELMA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 

21010/O, RAFAEL SOLDERA DALLEK - OAB:MT/20688/0, WAGNER 

AUGUSTO BUSS - OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107630 Nr: 6759-03.2011.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o requerente para se manifestar 

acerca dos cálculos de fl. 120 no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173143 Nr: 6877-03.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175493 Nr: 8252-39.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177530 Nr: 9344-52.2016.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA FRANCISCO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, DAYSE CRISTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS - 

OAB:23.384.0, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LAETE PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16.915, CLEITON FILGUEIRA SALES - OAB:23.929, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:7.619

 Vistos em correição.

Recolhidas as diligências pela parte exequente, proceda-se conforme 

requerido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002468-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL LUCAS BASILIO DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE ANTONIO BARIANI DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002468-30.2017.8.11.0037. REQUERENTE: AGUIA COMERCIO DE 

ALIMENTOS EIRELI - EPP REQUERIDO: ISMAEL LUCAS BASILIO DA SILVA, 

JOSE ANTONIO BARIANI DE ARRUDA Vistos em Correição, Oficie-se o 

Banco do Brasil por intermédio do correio eletrônico age3325@bb.com.br, 

para que deposite o valor bloqueado da Agência 3325-1, Conta Corrente 

n°42.266-5, no valor de R $11.000,00 (onze mil reais) à Conta Única 

Judicial no prazo de 24(vinte e quatro) horas. Deve consignar que o 

depósito judicial deverá ser vinculado a estes autos. Após, expeça-se 

alvará em favor do credor, cujos dados já foram indicados nos autos(id. 

n°15632991). Em consulta ao sistema SIEL, consigno que foi logrado exito 

na localização do endereço do reclamado Ismael Lucas Basilio da Silva( 

em anexo). Assim, designe-se audiência de conciliação, ocasião em que a 

parte ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei 

possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma 

pessoal). A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a 

audiência de conciliação, devendo ser consignado no mandado que não 

havendo contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Serve a presente decisão de carta/mandado/ofício. Primavera do 

Leste/MT, 18 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004800-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RENATO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: INTIMO os 

advogados das partes requerente e requerida para comparecerem na 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07/12/2018, às 

18h00min., na sede deste Juízo, acompanhado de seus clientes e 
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testemunhas, tudo em conformidade com o despacho proferido nos autos. 

PRIMAVERA DO LESTE, 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011805-89.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RAMOS TUNES (REQUERENTE)

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA (ADVOGADO(A))

ROBSON BARCELOS PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FRANCISCO VENANCIO BATISTA DALLA PALMA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo as partes acerca do trânsito em 

julgado da sentença, bem como para requererem o que entenderem de 

direito, no prazo de quinze dias, sob pena de arquivamento. Primavera do 

Leste, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006744-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOUSA LIMA (REQUERENTE)

SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006744-70.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELISANGELA SOUSA LIMA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos em Correição, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por Elisângela 

Sousa Lima em face de Lojas Avenida, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Designe-se audiência de Tentativa de Conciliação, 

ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação nas formas 

em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e 

de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias 

após a audiência de conciliação, devendo ser consignado no mandado 

que não havendo contestação também será decretada a revelia nos 

autos. Caso a contestação venha acompanhada de documentos e sejam 

arguidas preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco 

dias, saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a 

parte ré não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Dos 

Fatos. Alega na petição inicial que a reclamante teve seu nome incluso nos 

órgãos de restrição ao crédito no valor de R$133,38(cento e trinta e três 

reais e trinta e oito centavos), vinculado ao contrato n°871567, com 

vencimento em 15/02/2018 e incluso em 29/03/2018. Afirma que realizou 

compra de alguns vestuários com a reclamada no ano de 2017, totalizando 

a importância de R$235,89(duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove 

centavos), parcelado em 05(cinco) vezes no valor de 47,17(quarenta e 

sete reais e dezessete centavos) mensais, sendo que a ultima parcela 

teria vencimento em fevereiro de 2018. Relata que em janeiro de 2018 

resolveu adimplir integralmente o contrato de compra e venda, totalizando 

assim a importância de R$136,00(cento e trinta e seis reais). Após a 

quitação das parcelas, a reclamante recebeu ligações de cobranças da 

reclamada em virtude de supostos débitos das ultimas duas parcelas, com 

vencimento em janeiro e fevereiro de 2018. Aponta que entrou em contato 

com a reclamada e apresentou todos os comprovantes de pagamento, no 

entanto, foi informada que os comprovantes seriam encaminhados para a 

matriz na cidade de São Paulo/SP. Após, afirma que foi impedida de 

adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial em virtude da 

negativação em seu nome que supostamente ocorreu de forma 

fraudulenta, pois já havia adimplido todas as parcelas e extinguindo 

qualquer vinculo contratual com a reclamada. Aduz que entrou em contato 

novamente com a reclamada, apresentou todos os comprovantes de 

pagamento, mas até o momento não houve a exclusão da negativação. Por 

fim, a reclamante requer através da antecipação de tutela de urgência que 

providencie imediatamente a exclusão da negativação, até o deslinde 

desta ação. É relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos 

seguintes documentos: Extrato da Negativação (id. n°15698653), 

Reclamação administrativa protocolado no Procon(id. n°15698653), 

Comprovante de Pagamento (id. n°15698664) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, consigno que a 

reclamante providenciou o pagamento de forma tempestiva de todas as 

faturas em relação a compra no valor de R$235,89(duzentos e trinta e 

cinco reais e oitenta e nove centavos), não havendo, por ora, motivo da 

restrição em nome da reclamante no valor de R$133,38(cento e trinta e 

três reais e trinta e oito centavos). Assim, o dano potencial decorre da 

restrição ao crédito, comprometendo a atividade comercial e o consumo 

em geral, financiado por operações pautadas no crédito. Não há que se 

falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem 

eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, 

sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que 

exclua imediatamente o nome da parte requerente Elisângela Sousa Lima, 

portadora do CPF 029.764.321-55 e RG 001404467 SSP/MS, contrato 

n°871567, no valor de R$133,38(...) dos órgãos de cadastro e 

inadimplentes(SCPC) e demais órgãos de restrição de crédito, devendo 

ser requisitado a providência diretamente aos órgãos de restrição ao 

crédito respectivos. Serve a presente decisão de carta de 

citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 

17 de outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011556-07.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCILENE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes acerca do trânsito em julgado, bem como para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de quinze dias, sob 

pena de arquivamento. Primavera do Leste, 19 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000468-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE (ADVOGADO(A))

JANAINA SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Designe-se audiência de conciliação de acordo com 

a pauta deste Juizado. Cite-se. Intime-se, expedindo-se o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 18 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001076-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DREON & BRATZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA RODRIGUES CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001076-21.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: DREON & BRATZ LTDA - ME 

EXECUTADO: EDNA RODRIGUES CORDEIRO Vistos em Correição, Trata-se 

da ação de execução de título extrajudicial pleiteado por Dreon & Bratz 
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LTDA ME em face de Edna Rodrigues Cordeiro. Tendo em vista que a 

tentativa de citação da executada restou frustrada e considerando que a 

mesma está em local incerto e não sabido, a exequente requer seja 

diligenciado junto aos sistemas de informações SIEL, INFOSEG, BACEN 

dentre outros, para a obtenção de endereço. Pois Bem. Nos termos do 

artigo 14, § 1º, inciso I, da Lei 9.099/95, incumbe à parte diligenciar e 

indicar na petição inicial o endereço do réu. O Juízo não tem como 

absorver a grande quantidade de pedidos de investigação via INFOJUD e 

outros mecanismos para descobrir o endereço do réu. Posto isso, indefiro 

o pedido de consulta de endereço na forma pleiteada. Concedo à parte 

reclamante o prazo de 10(dez) dias para indicar o endereço correto da 

parte reclamada, sob pena de extinção do processo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005959-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DREON & BRATZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAKSON FELICIANO NUNES XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005959-45.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: DREON & BRATZ LTDA - ME 

EXECUTADO: JAKSON FELICIANO NUNES XAVIER Vistos em Correição, 

Trata-se da ação de execução de título extrajudicial pleiteado por Dreon & 

Bratz LTDA ME em face de Jakson Feliciano Nunes Xavier. Tendo em vista 

que a tentativa de citação da executada restou frustrada e considerando 

que a mesma está em local incerto e não sabido, a exequente requer seja 

diligenciado junto aos sistemas de informações SIEL, INFOSEG, BACEN 

dentre outros, para a obtenção de endereço. Pois Bem. Nos termos do 

artigo 14, § 1º, inciso I, da Lei 9.099/95, incumbe à parte diligenciar e 

indicar na petição inicial o endereço do réu. O Juízo não tem como 

absorver a grande quantidade de pedidos de investigação via INFOJUD e 

outros mecanismos para descobrir o endereço do réu. Posto isso, indefiro 

o pedido de consulta de endereço na forma pleiteada. Concedo à parte 

reclamante o prazo de 10(dez) dias para indicar o endereço correto da 

parte reclamada, sob pena de extinção do processo. Primavera do 

Leste/MT, 18 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006130-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI (ADVOGADO(A))

DREON & BRATZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCILENE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006130-02.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: DREON & BRATZ LTDA - ME 

EXECUTADO: JUSCILENE ALVES DA SILVA Vistos em Correição, 

Mantenho a sentença do evento n°11306298 pelos seus próprios 

fundamentos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012178-86.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA ALENCAR DE BRITO DALL AGNOL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PETKOWICZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Intime-se o exequente para informar, no prazo de 05 

(cinco) dias, o CPF/CNPJ do executado, para fins de penhora on line. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. P. do Leste/MT, 18 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011579-84.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDELICE GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

TELEFÕNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Manifeste-se a parte exequente acerca da 

manifestação da executada (Id. 12024203), no prazo de em 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção do cumprimento de sentença. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de agosto de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011021-78.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEO NUNES (ADVOGADO(A))

PAULO LEMOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011021-78.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: PAULO LEMOS EXECUTADO: 

WALMIR DE SOUZA Vistos em correição, Recebo os embargos à 

execução para discussão, sem atribuição de efeito suspensivo, uma vez 

que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela 

provisória, bem como a execução não se encontra garantida. Assim 

dispõe o art. 919, §1º, do CPC/2015: “Art. 919. Os embargos à execução 

não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes.” Intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para, querendo, apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 

dias. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de outubro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010397-97.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZAEL TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

JANICE FLORES CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Intime-se a parte exequente para dar início ao 

cumprimento de sentença nos termos do art. 523 do CPC. Prazo: 10 dias. 

Apresentados os cálculos, tornem-me os autos imediatamente conclusos 

para deliberação. P. do Leste/MT, 18 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004758-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK (ADVOGADO(A))

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIKAELLE MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para manifestar, no prazo de cinco dias, acerca 

do endereço da executada MIKAELLE MARTINS DOS SANTOS. Primavera 

do Leste, 19 de outubro de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006616-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA DE SOUZA VILELA (REQUERENTE)

GISLAINE ALVES (ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006616-50.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MAIRA DE SOUZA VILELA 

REQUERIDO: MEGA ESCOLA DE FORMACAO PROFISSIONAL LTDA - ME 

Vistos em Correição, Trata-se da ação de obrigação de fazer c/c 

declaração de nulidade de cláusula contratual e restituição de valores 

pagos c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Maira de Souza 

Vilela em face de Mega Escola de Formação Profissional LTDA, pelos 

fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição 

inicial que a autora firmou contrato de prestação de serviços educacionais 

com a reclamada no dia 23/03/2018, na modalidade presencial, no valor de 

R$599,40(quinhentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), com 

início das atividades no dia 07/04/2018 e carga horária de 96(noventa e 

seis) horas aulas presenciais. Afirma que adimpliu integralmente o valor 

atribuído ao curso, no entanto, a autora deparou apenas com aulas online, 

posto que as aulas presenciais seriam ministradas em períodos 

incompatíveis com a sua disponibilidade. A autora relata que solicitou a 

readequação dos horários de acordo com a sua disponibilidade ou o 

cancelamento do contrato educacional bem como a restituição do dinheiro 

corrigido monetariamente, contudo, a reclamada manteve inerte. Aponta 

que a reclamada foi notificada através do procedimento administrativo 

protocolado no Procon da Comarca de Primavera do Leste/MT e a mesma 

não manifestou a respeito. Assim, a autora pretende através da 

antecipação de tutela de urgência, que a reclamada providencie a 

readequação dos horários de acordo com a sua disponibilidade ou 

providencie a rescisão contratual com a devolução do dinheiro corrigido 

monetariamente, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. É Relato. 

Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: 

Contrato educacional(id. n°15535828, id. n°15535835), Comprovante de 

pagamento (id. n°15535828), Reclamação administrativa protocolado no 

Procon(id. nº15535828) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. A concessão de tutela antecipada ou tutela de 

urgência de acordo com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se 

faz necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No 

presente caso, a reclamante afirma que contratou os serviços 

educacionais na modalidade presencial (sem comprovar, ao menos por 

ora, essa forma de contratação), no entanto, o contrato de prestação de 

serviços em sua cláusula 2ª assevera que todas as aulas serão na 

modalidade interativa, senão vejamos: “Prestação de serviços na área de 

ensino (curso livre) pelo que a CONTRATADA se obriga a ministrar o 

curso abaixo discriminado, conforme a carga horária estabelecida neste 

ato, na modalidade de ensino interativo, em conformidade com a legislação 

aplicável ...”. Assim, é incabível o deferimento da antecipação de tutela de 

urgência no sentido de determinar que a reclamada readeque a aulas 

presenciais de acordo com a disponibilidade da contratante. Quanto a 

possibilidade de rescisão contratual, a concessão da tutela sob o 

fundamento da cláusula 7ª parágrafo 1º esvazia o objeto da ação, sendo 

impertinente a apreciação neste momento, tanto mais sem a formação do 

contraditório. Não está presente também o perigo de dano, visto que a 

reclamante já esgotou o pagamento das parcelas, bem como pleiteia, como 

pedido alternativo de mérito, a rescisão do contrato, de forma que não se 

vislumbra prejuízo iminente caso efetivamente não realize o curso. Posto 

isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 11/03/2019, às 15h40min 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004005-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERNANDA DE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Cite-se a executada para pagar o valor exequendo 

em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), 

sob pena de e de tantos bens quantos bastem para o pagamento 

PENHORA AVALIAÇÃO da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora 

designar audiência de conciliação. Sendo penhorados bens móveis, o 

encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o credor, 

promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a penhora recair 

sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. 

Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização das prerrogativas constantes 

do art. 212, § 2º, do CPC, quando do cumprimento do mandado, se 

requerido. Serve a presente decisão como carta/mandado de citação, 

conforme dados constantes da petição inicial. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 17 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012197-29.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG (ADVOGADO(A))

GERSELON ROBSON DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA (ADVOGADO(A))

ANDRE RICARDO SACHI VARGAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme petição e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. PRIMAVERA DO LESTE, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003727-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

SONIA MARTINS DO CARMO MIGUEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003727-26.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SONIA MARTINS DO CARMO 

MIGUEL REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos em Correição, Trata-se da ação de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Sonia Martins do Carmo Miguel em face de Eletromar Moveis 

e eletrodomésticos. Redesigne-se a audiência de conciliação, ocasião em 

que a parte ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei 

possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma 

pessoal). A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a 

audiência de conciliação, devendo ser consignado no mandado que não 

havendo contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam argüidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Dos 

Fatos. Alega na petição inicial que a demandante foi impedida de adquirir 

crédito em determinado estabelecimento comercial em decorrência da 

restrição no valor de R$133,00(cento e trinta e três reais), vinculado ao 
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contrato n°0004052635000112962/13. Afirma que não possui qualquer 

vinculo contratual com a demandada. Relata que entrou em contato com a 

demandada para sanar o litigio administrativamente e não obtivera êxito. 

Por fim, o autor pretende através da antecipação de tutela de urgência a 

exclusão imediata de seu nome perante os órgãos de restrição ao crédito, 

até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da negativação(SCPC) 

(id. n°13509260), e demais documentos indispensáveis a propositura 

desta ação. A concessão de tutela antecipada ou tutela de urgência de 

acordo com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se faz 

necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ 

A antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de 

justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar dada sem a 

ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu 

puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de tal ordem que 

não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, 

aguardar a formação do contraditório e a apresentação de outros 

elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com maior 

segurança, o exame da medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 do 

NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e do 

perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a 

parte reclamante para no prazo de 05(cinco) dias, emendar a inicial, 

carreando aos autos comprovante de endereço recente(últimos três 

meses) e em seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço 

esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, 

com firma reconhecida em cartório, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, SOB 

PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Declaro a conexão entre 

os autos 1003727-26.2018.8.11.0037 e 1003729-93.2018.8.11.0037, visto 

que trata de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a 

união para julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da 

situação, evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a 

celeridade e concentração dos atos processuais. Primavera do Leste-MT, 

17 de outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005363-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALI ZIBETTI DA LUZ (EXECUTADO)

 

Diante da devolução da carta de citação, conforme ID 16040276, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a exequente para 

manifestar acerca do endereço da executada, no prazo de cinco dias. 

Primavera do Leste, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004757-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK (ADVOGADO(A))

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS DELERA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Diante da devolução da carta de citação, conforme ID 15990977, intimo a 

parte exequente para manifestar acerca do endereço do executado, no 

prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006678-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PHABLO DHEISON COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006678-90.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PHABLO DHEISON COSTA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. Vistos 

em Correição, Trata-se da ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Phablo 

Dheison Costa de Oliveira em face de Morro da Mesa Concessionária de 

Rodovias S.A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Cite-se e 

intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

18/03/2019, às 13h00min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial 

que no dia 23 de junho de 2018, aproximadamente às 19:00, o autor 

estava de viagem para a cidade de Poxoréu/MT e foi surpreendido por um 

objeto estranho na pista, vindo a danificar seu veículo marca/modelo VW 

Golf Highline MA, ano 2013/2014, cor Branca, placa OBR7790, Renavam 

n°00589521560, chassi n°WVWHC6AU1EW098698. Aponta que 

comunicou imediatamente a reclamada nos postos de atendimento, após 

preencheu um formulário de acidentes e os prepostos da reclamada 

fotografaram seu veículo. O autor relata que a solicitação de reparos de 

seu veículo foi negada, pois a reclamada informou que não foi encontrado 

o objeto que ensejou os danos relatados no termo de acidente. Afirma que 

seu veículo colidiu com um ressolado de pneu com a marca Randon, pois 

no momento da colisão, ficou gravado as iniciais da marca no parachoque 

de seu veículo. Por fim, requer através da antecipação de tutela de 

urgência, que a reclamada providencie imediatamente o conserto de seu 

veículo, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. É o relato. 

Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: 

Orçamento de peças e mão de obra (id. n°15619946), Boletim de 

Ocorrência (id. n°15619946), Imagens das peças danificadas (id. 

n°15619949), Termo de Acidente (id. n°15619951), comprovante de 

pagamento do pedágio (id. n°15619962), e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de tutela 

antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de elementos 

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

resultado útil do processo. No presente caso, consigno que a colisão 

ocorreu no dia 23/06/2018, aproximadamente às 19:00 horas, conforme 

comprovante de pagamento do pedágio e o termo de acidente. O autor 

informa no termo de acidente que o objeto foi lançado em seu veículo no 

momento que havia sofrido uma ultrapassagem por outo veículo de mesmo 

porte, pois o objeto era de metal e já estava na pista. O autor juntou três 

orçamentos incluindo peças e mão de obra que totalizam a média de 

R$10.000,00(dez mil reais). No presente caso, verifica-se que a relação 

jurídica existente entre o usuário e a concessionária de rodovia, são 

submetidos a égide do Código de Defesa do Consumidor, de modo que 

responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados em 

decorrência da prestação de serviços, conforme dispõem o artigo 14, 

caput, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 37, §6º,da 

Constituição Federal. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça onde afirma que: A empresa concessionária que administra 

rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser 

responsabilizado por eventuais falhas na prestação do serviço. (STJ, 

AgRg no AREsp 342.496/SP, 3ª Turma Rel.Min. João Otávio de Noronha, 

j.11/02/2014). No entanto, razoável aguardar a formação do contraditório e 

a apresentação de outros elementos, que, em momento posterior, poderão 

propiciar, com maior segurança, o exame da medida pleiteada. Nos termos 

do artigo 300 do NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade 

do direito e do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 

Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010514-88.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

BOMBARDA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON ANTONIO GIACOMIN (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CERTIDÃO DO 

OFICIAL JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005041-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEGUST FISH IND E COM DE PESCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CADASTRO NACIONAL DE PUBLICACAO ONLINE EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos regulamentares, impulsiono o feito para 

intimar o polo ativo, na pessoa do(s) seu(s) advogado(s), acerca do 

documento juntado no Id 16016052, bem como para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a viabilizar a citação do 

polo passivo e respectiva intimação à audiência de conciliação em tempo 

hábil. Primavera do Leste/MT, 19 de outubro de 2018. Gardênia Borges de 

Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011077-48.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CESAR ERTEL (EXEQUENTE)

ENIO ZANATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE SIMONE SCHNEIDER (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR SE HOUVE PAGAMENTO OU 

REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011067-04.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS (ADVOGADO(A))

JOEL BORGES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Intime-se a parte exequente para dar início ao 

cumprimento de sentença nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de 

arquivamento. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, 

façam-se os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. P. do 

Leste/MT, 19 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Processo n. 1000579-07.2018.8.11.0037 Promovente: 

JOVELINA PEREIRA DA SILVA Promovido: BANCO PAN S.A. Ação conexa 

com as ações 1000122-09.2017.8.11.0037 e 1000125-61.2017.8.11.0037. 

Vistos, Observa-se que a carta de citação enviado para o Banco Réu 

retornou sem o devido cumprimento (ID n° 12222422). Assim, intime-se a 

parte autora para informar endereço atualizado do réu, no prazo de 10 

dias, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Publicado no PJe. 

Primavera do Leste, 19 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo despacho acima. P Leste, 

20.10.2018. Eviner Valério - JUiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005763-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAENNA SILVA SOARES (REQUERENTE)

MARCUS VINÍCIUS GREGÓRIO MUNDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Processo n. 1005763-75.2017.8.11.0037 Promovente: 

KAENNA SILVA SOARES Promovido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestar acerca da manifestação do Ministério Público de 

ID n° 15028324. Intima-se, cumpra-se. Primavera do Leste, 19 de outubro 

de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo o despacho acima. P. Leste, 20.10.2018. Eviner Valério - Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010579-49.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE APARECIDA PAIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ANSELMO PAIVA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010579-49.2015.8.11.0037 Promovente: SALETE APARECIDA PAIVA 

Promovido: JOSÉ ANSELMO PAIVA, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

e ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora quedou-se inerte 

quanto ao paradeiro do requerido, por isso, houve nova intimação para a 

demandante comparecer na Defensoria Pública para informar a possível 

localização do Sr JOSÉ ANSELMO PAIVA, lá estando o Meirinho, este 

intimou e noticiou através da certidão de id 11083613 nos autos de que a 

parte autora faleceu, tomando ciência do ato o próprio requerido (JOSÉ 

ANSELMO PAIVA), que deveria outrora ser localizado para tratamento 

médico. Pois bem. Exprime a lei 9099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: V - quando, falecido o autor, a habilitação 

depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias;” Conforme 

bem preceitua o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 

485. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, 

por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso em tela 

verifica-se que a parte permaneceu silente nos autos quando oportuno se 

manifestar, não havendo motivos para que a demanda exista 

indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto não cumprir seu 

papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, com fulcro 

no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, 

haja vista o abandono da causa. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 15 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 15 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000391-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIE BRITO GARCIA (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (ADVOGADO(A))
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ELENICE DE FATIMA CORREIA (EXEQUENTE)

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES (ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000391-82.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ELENICE DE FATIMA CORREIA 

EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos em Correição, Cuida-se 

do pedido de devolução do prazo para o cumprimento de sentença 

protocolado pela requerida Unic Educacional LTDA, em que a mesma alega 

não ter sido intimada para o ato através do DJe. As normas que 

regulamentam o Diário da Justiça Eletrônico dispõem: Resolução 234, do 

CNJ: Art. 6º Serão objeto de publicação do DJEN: Inciso I. O conteúdo dos 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

emenda dos acórdãos, conforme previsão do §3° do art. 2015, da Lei 

13.105/2015; Inciso II. As intimações destinadas aos advogados nos 

sistemas de processos judicial eletrônico, cuja ciência não exija vista ou 

intimação pessoal; Assim, considerando que não houve a intimação da 

requerida via DJe, determino que a devolução do prazo para o 

cumprimento de sentença, através desta decisão. Intimo-o para cumprir a 

sentença, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa de 10% e 

expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, §1°, do CPC). 

Indefiro o desbloqueio do valor penhorado nos autos(id. n°15026838), 

visto que servirá como garantia para a fase do cumprimento de sentença. 

Proceda-se a habilitação da Procuradora DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE, OAB/MT N°9889-B nestes autos. Decorrido prazo, volte-me 

conclusos para deliberações. Primavera do Leste/MT, 18 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006753-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EZILIETE DI DOMENICO (REQUERENTE)

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006753-32.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EZILIETE DI DOMENICO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em Correição, Trata-se da ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Eziliete Di Domenico em face de Energisa Mato 

Grosso- Distribuidora de Energia S.A, pelos fatos e fundamentos narrados 

na exordial. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada 

para o dia 19/03/2019, às 10h00min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial 

que a reclamante é usuária da unidade consumidora n°6/1302551-5, cujo 

endereço está na qualificação da petição inicial. Afirma que recebeu 

fatura no valor de R$1.148,16(um mil, cento e quarenta e oito reais e 

dezesseis centavos), com vencimento em 20/08/2017. Relata que a fatura 

supra não foi adimplida, tendo em vista que extrapolou o valor da média de 

consumo dos últimos meses. Aponta que a fatura equivale a suposta 

recuperação de consumo motivado pelo desvio de energia elétrica de seis 

meses. A autora protocolou recurso administrativo, mas não obtivera 

êxito. Por fim, a reclamante requer através da antecipação de tutela de 

urgência que a reclamada abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica da unidade consumidora n°6/1302551-5, em virtude do 

débito em comento, até o deslinde desta ação, sob pena de multa a ser 

arbitrada por este juízo. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Carta ao Cliente (id. 

n°15708334), Demonstrativo de calculo (id. n°15708333). Dê início, 

consigno que a reclamada constatou possíveis irregularidades no 

consumo de energia elétrica da unidade consumidora n°6/1302551-5 

vinculado aos meses de outubro de 2016 a março de 2017, totalizando a 

importância de R$1.148,16(um mil, cento e quarenta e oito reais e 

dezesseis centavos). A anomalia que a carta ao cliente aponta equivale 

ao desvio de energia elétrica no ramal de ligação. O artigo 133 da 

Resolução n°414/2010, assevera que caso haja discordância em relação 

à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode 

apresentar reclamação, por escrito à distribuidora, a ser realizado em até 

30(trinta) dias da notificação. Acontece que a reclamante manifesta na 

petição inicial que protocolou recurso administrativo, mas não foi 

comprovado nos autos. Por outro lado, a reclamante busca a declaração 

de inexistência ou inexigibilidade do débito, a título de recuperação de 

consumo supostamente não registrado, sob a afirmativa de “desvio de 

energia elétrica no ramal d ligação”. Considerando que a discussão não 

trata de débito relativo ao inadimplemento de conta regular de energia 

elétrica, mas sim de fatura de recuperação de consumo, apurado 

unilateralmente pela concessionária, e que o objeto da demanda é 

justamente a desconstituição do débito sub judice, mostra-se ilegítima, por 

ora, a cobrança da importância de R$1.148,16(...). Ademais, considerando 

que não houve o pagamento da fatura da recuperação de consumo, a 

reclamante não solicitou a sua suspensão e tampouco que abstenha de 

incluir seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. O E. Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul também se manifestou em casos 

semelhantes, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE 

URGÊNCIA DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DE DÉBITO PRETÉRITO. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO EM 

DISCUSSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. 1. A jurisprudência assente desta corte e das cortes 

superiores vem se manifestando, reiteradamente, no sentido de declarar 

abusivo o corte de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, 

considerando que para a sua satisfação há meios próprios para a parte 

credora promover a cobrança da dívida junto ao consumidor. 2. 

Tratando-se de demanda em que a parte autora controverta débito sub 

judice, havendo comunicação de inscrição em cadastros restritivos de 

crédito, é possível o deferimento da tutela provisória para a exclusão do 

nome do autor dos cadastros de inadimplentes, até o julgamento em 

definitivo da ação, quando presentes os requisitos autorizadores. 3. 

Hipótese dos autos em que em nenhum momento o juízo de 1.º grau 

externa as razões de convencimento que lhe levaram a inverter o ônus da 

prova à concessionária, com base no artigo 6.º, VIII, CDC, razão porque 

imperiosa a reforma da decisão, quanto ao ponto, por ausência de 

fundamentação, forte nos arts. 93, IX, da CF 373, §1º, 11, caput, e 489, § 

1.º, I, ambos do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076073196, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado 

em 28/03/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RGE. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO ANTIGO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO. ILEGALIDADE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DESCABIMENTO. 1. A inversão do ônus da prova se opera em 

virtude da lei, independente do pedido da parte e da manifestação do 

magistrado, incumbindo, portanto, o ônus da prova à RGE, que afirmou a 

existência dos débitos. 2. É ilegal a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos 

pretéritos, por se tratar de coação ilegal. 3. Estando o débito em discussão 

judicial, esta colenda Câmara e este Tribunal de Justiça têm entendido que 

não é dado ao suposto credor o direito de incluir o nome do devedor no 

cadastro de inadimplentes. 4. Hipótese em que restou comprovado nos 

autos a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Presentes os 

requisitos caracterizadores da tutela de urgência, a teor do que disciplina 

o art. 300 do CPC, impositiva a manutenção da decisão que deferiu a tutela 

de urgência. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70076883768, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
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Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 20/03/2018). Assim, o deferimento da 

tutela é medida que se impõe. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela e DETERMINO que a reclamada 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora 6/1302551-5, em decorrência da suposta fatura em aberto 

no valor de R$1.148,16(...), sob pena de multa diária inicial que fixo em 

R$1.000,00(um mil reais) até o limite de R$8.000,00(oito mil reais). 

Determino que a reclamante apresente seus documentos pessoais no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e intimação, no 

sentido de citar/intimar no endereço da reclamada Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A, na cidade de Primavera do Leste/MT. Intimo a 

parte autora na pessoa de seu advogado (a) para a audiência de 

conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. Primavera do 

Leste-MT, 18 de outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011359-23.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET (ADVOGADO(A))

IRACILDA INEZ TOMAZI BURGIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011359-23.2014.8.11.0037. REQUERENTE: IRACILDA INEZ TOMAZI 

BURGIN REQUERIDO: OI S/A Vistos em correição, Verifica-se que os 

presentes autos transitaram em julgado, contudo a parte executada está 

em recuperação judicial. Neste contexto, a execução do crédito 

constituído em favor do exequente não pode se dar perante este Juizado 

Especial. Com efeito, após vários julgados que analisaram casos análogos 

ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça muito recentemente, pela 

eloquência da ilustre Ministra Nancy Andrighi, rematou o entendimento de 

que em se tratando de atos de constrição patrimonial, a competência é do 

Juízo responsável pelo trâmite da Recuperação Judicial – Juízo Universal, 

em observância ao princípio mor regente da lei específica, qual seja, da 

preservação da empresa. Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO 

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO 

PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as 

especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo 

universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação 

de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em 

outros órgãos judiciais. 2. O fato de haver penhora anterior ao pedido de 

recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para 

deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em 

obediência ao princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no 

conflito de competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 

15/12/2017). (grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é 

estampada e advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a 

exemplo: CC 137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, 

AgInt no CC 148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, 

inclusive, quanto a execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 

150650, AgInt no CC 149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 

do FONAJE, assim dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria. (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Desta forma, em atenção ao recente entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, acima exposto, incabível o cumprimento de 

sentença neste Juízo, cabendo à credora a possibilidade de habilitar o 

crédito junto ao Juízo em que está em trâmite a ação de recuperação 

judicial da parte executada. Assim, expeça-se Certidão de Crédito em 

favor da parte exequente, a qual será emitida no momento que a parte 

comparecer na Secretaria para retirá-la, PARA QUE SEJA POSSÍVEL 

HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM QUE ESTÁ EM TRÂMITE A 

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE EXECUTADA. Determino, 

desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois desnecessário manter o 

processo em aberto para cumprimento da providencia acima. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003578-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILKERSON HENRIQUE NOGUEIRA (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003578-30.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WILKERSON HENRIQUE 

NOGUEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em 

Correição, Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Wilkerson Henrique Nogueira em face de Banco Bradesco 

Cartões S/A. Pois bem. Compulsando detidamente os presentes autos 

verifiquei que a parte reclamante ajuizou ação contra o Banco Bradesco 

S.A., discutindo a validade do contrato 055323181000023CT, no valor de 

R$ 519,53 (quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), 

com inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 25/10/2016, contrato 

n°055323181000023EC, no valor de R$606,38(seiscentos e seis reais e 

trinta e oito centavos), com inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 

01/10/2017 e o contrato n°055323181000023FI, no valor de 

R$632,84(seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), 

com inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 04/12/2017. No mesmo dia, o 

reclamante também ajuizou ação judic ia l  sob o n.º 

1003564-46.2018.8.11.0037, fundamentado no contrato n.º 

055323181000023FI, no valor de R$632,84(seiscentos e trinta e dois reais 

e oitenta e quatro centavos), ação judicial n°1003578-30.2018.8.11.0037, 

fundamentado no contrato n°055323181000023CT, no valor de R$ 

519,53(quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) e a 

ação judicial de n°1003576-60.2018.8.11.0037, fundamentado no contrato 

n°055323181000023EC, no valor de R$606,38(seiscentos e seis reais e 

trinta e oito centavos), sendo as mesmas partes e os mesmos pedidos. É 

o breve relato. Decido Pois bem. Analisando os elementos disponíveis 

nestes autos, verifica-se que as petições iniciais encartadas neste feito e 

no de n.º 1003564-46.2018.8.11.0037 e 1003576-60.2018.8.11.0037, são 

idênticas, trazendo a mesma causa de pedir. O fato de uma inicial discutir 

a ausência de relação jurídica decorrente da cobrança indevida do valor 

de R$ 606,38 (...) e outra no valor de R$ 632,84 (...) não tem o condão de 

descaracterizar a identidade das demandas, porquanto, evidentemente, se 

trata de três negócios jurídicos com as mesmas partes e mesma causa de 

pedir, oque deve ser declarado a suas conexões. Nesse contexto, impõe 

considerar que a conexão é matéria de ordem pública, devendo ser 

reconhecida de ofício pelo magistrado, consoante dispõe o § 5.º, do art. 

337, do CPC/2015, que expressamente prescreve o seguinte: § 5º 

Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz 

conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Assim, diante 

dessas considerações, aliado a pretensão deduzida pela parte autora nas 

ações, denota-se que o fato motivador da demanda reside na alegada 

inexistência de relação jurídica decorrente dos contratos sob o n.º 

055323181000023CT, n°055323181000023EC, n°055323181000023FI. 

Forçoso reconhecer ainda, a impossibilidade de dupla compensação 

financeira pelo mesmo fato, tornando-se inviável que nova pretensão seja 

ajuizada, sob pena de favorecimento ao enriquecimento sem causa. 

Portanto, não há dúvida, que a presente demanda obstaculiza a efetivação 

de um dos mais importantes critérios do sistema dos Juizados Especiais, 

que é a celeridade, prevista no art. 2.º da Lei 9.099/95. Sobre o assunto, 
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vejamos a jurisprudência da Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, in verbis: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. 01. 

A identidade da causa de pedir remota - próxima ou remota - é suficiente 

para configurar a conexão entre duas demandas. 02. Tratando-se de 

responsabilidade solidária, faculta-se ao autor demandar contra um ou 

alguns dos responsáveis em um único processo. Não pode, contudo, 

buscar indenizações autônomas pela ocorrência do mesmo fato. 03. 

Nesse contexto, não pode a parte, sob a alegação de ocorrência de dano 

moral, oriundo de indevida inscrição do seu nome no rol dos devedores, 

intentar ações autônomas contra o comerciante e o serviço de proteção 

ao crédito. A solidariedade impõe processo único, pois, ao contrário, do 

mesmo fato e prejuízo, poderia advir dupla indenização. 04. Recurso 

conhecido e improvido. Sentença confirmada. (TJ-DF - ACJ: 

20070310036708 DF, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 

07/08/2007, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 18/09/2007 Pág. : 144) Ante o 

exposto, nos termos do art. 55, do CPC/2015, reconheço de ofício a 

conexão entre a presente demanda e àquela autuada sob o n.º 

1003576-60.2018.8.11.0037 e 1003564-46.2018.8.11.0037, eis que entre 

as ações há inconteste identidade de causa de pedir (ausência de relação 

jurídica). E, via de consequência, com fundamento nos princípios da 

celeridade prevista no art. 2.º da Lei 9099/95, bem como da concentração 

dos atos processuais, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito o 

processo ajuizado por Wilkerson Henrique Nogueira em face de Banco 

Bradesco Cartões S/A. Faculto a repropositura das ações em uma única 

demanda, visto que ambas discutem supostos débitos do mesmo contrato, 

sendo incongruente duplicar os atos processuais, em evidente prejuízo da 

racionalidade, celeridade e concentração dos atos processuais, só 

porque provavelmente "a parte" quer ganhar dupla indenização. Sem 

custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011589-02.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO (ADVOGADO(A))

BENTHIEN JUNIOR & M. BENTHIEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA 

(REQUERIDO)

JACKSON MARIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ROSELY AMARAL DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MAYANA PEREIRA SOARES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011589-02.2013.8.11.0037. REQUERENTE: BENTHIEN JUNIOR & M. 

BENTHIEN LTDA - EPP REQUERIDO: DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS BROKER LTDA Vistos em correição. Verifica-se que os 

presentes autos transitaram em julgado conforme certidão de Id 3630385, 

contudo a parte executada está em recuperação judicial. Entendo que o 

fato gerador do evento danoso é que determina se o crédito será de 

natureza concursal ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a 

jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS 

SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. 

Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 

8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das 

recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado 

após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao 

plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as 

questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão 

recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação 

jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a 

constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se 

condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine 

sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito 

derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a 

recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de 

soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (STJ - 

REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução do crédito 

constituído em favor do exequente não pode se dar perante este Juizado 

Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao processamento do 

plano de recuperação judicial. Com efeito, após vários julgados que 

analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça 

muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy Andrighi, 

rematou o entendimento de que em se tratando de atos de constrição 

patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite da 

Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio mor 

regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010932-26.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO LUIS REBELATO GARCIA (REQUERENTE)

MANOEL MAZZUTTI NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010932-26.2014.8.11.0037. REQUERENTE: EVERALDO LUIS REBELATO 

GARCIA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos em correição. Verifica-se que 

os presentes autos transitaram em julgado. Houve cumprimento parcial da 
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sentença, em relação à obrigação de fazer (Id 4534663). A parte autora 

apresentou pedido de reconsideração do édito sentencial, no entanto para 

reexaminar a sentença alegadamente equivocada quanto ao montante do 

valor indenizatório, o requerente deveria ter se utilizado do recurso 

inominado que é o meio cabível para isso. No mais, entendo que a 

sentença está correta pelos seus próprios fundamentos e a mantenho. A 

fase processual na sequência, seria o cumprimento da sentença no 

tocante à indenização, contudo a parte executada está em recuperação 

judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que determina se 

o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. Neste mesmo 

sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS 

SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. 

Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 

8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das 

recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado 

após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao 

plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as 

questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão 

recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação 

jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a 

constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se 

condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine 

sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito 

derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a 

recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de 

soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (STJ - 

REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução do crédito 

constituído em favor do exequente não pode se dar perante este Juizado 

Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao processamento do 

plano de recuperação judicial. Com efeito, após vários julgados que 

analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça 

muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy Andrighi, 

rematou o entendimento de que em se tratando de atos de constrição 

patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite da 

Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio mor 

regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. RETIFIQUE-SE O CADASTRO EXCLUINDO A ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO QUE NÃO É PARTE NESTE 

PROCESSO, CONFORME INFORMADO EM ID 4611118. Determino, desde já, 

o arquivamento do feito com baixa, pois desnecessário manter o processo 

em aberto para cumprimento da providencia acima. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT, 17 de outubro de 2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003729-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

SONIA MARTINS DO CARMO MIGUEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003729-93.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SONIA MARTINS DO CARMO 

MIGUEL REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos em Correição, Trata-se 

da ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c 

antecipação de tutela de urgência pleiteado por Sonia Martins do Carmo 

Miguel em face de Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento. 

Redesigne-se a audiência de conciliação, ocasião em que a parte ré 

poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita 

(escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam argüidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Dos 

Fatos. Alega na petição inicial que a demandante foi impedida de adquirir 

crédito em determinado estabelecimento comercial em decorrência da 

restrição no valor de R$870,87(oitocentos e setenta e sete reais e oitenta 

e sete centavos), vinculado ao contrato n°301638171835214. Afirma que 

não possui qualquer vinculo contratual com a demandada. Relata que 

entrou em contato com a demandada para sanar o litigio 

administrativamente e não obtivera êxito. Por fim, a autora pretende 

através da antecipação de tutela de urgência a exclusão imediata de seu 

nome perante os órgãos de restrição ao crédito, até o deslinde desta 

ação. É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos 

seguintes documentos: Extrato da negativação(SCPC) (id. n°13509260), e 

demais documentos indispensáveis a propositura desta ação. A 

concessão de tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo com o 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A respeito, Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação 

pode ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso 

o juiz a entenda necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte 

contrária deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar 

ineficaz a medida o quando a urgência for de tal ordem que não pode 

esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a 

formação do contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em 

momento posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da 

medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório, 

NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. Declaro 

a conexão entre os autos 1003727-26.2018.8.11.0037 e 

1003729-93.2018.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 
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propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 

atos processuais. Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011272-04.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

AVANEIDE FAGUNDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011272-04.2013.8.11.0037. REQUERENTE: AVANEIDE FAGUNDES DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos em correição. Verifica-se que os 

presentes autos encontram-se na fase de cumprimento de sentença, 

contudo a parte executada está em recuperação judicial. O fato gerador 

do evento danoso é que determina se o crédito será de natureza 

concursal ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência 

atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do plano de recuperação judicial. Com efeito, após vários 

julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal 

de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy 

Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010265-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIA ANTUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

R. R. D. S. (REQUERENTE)

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (ADVOGADO(A))

RENILDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010265-69.2016.8.11.0037. REQUERENTE: MARILEIA ANTUNES 

RODRIGUES, RENAN RODRIGUES DA SILVA, RENILDO DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos em correição. Verifica-se que os presentes 

autos transitaram em julgado. Houve cumprimento parcial da sentença, em 

relação à obrigação de fazer (Id 7958005). A próxima fase processual 

seria o cumprimento da sentença no tocante à indenização, contudo a 

parte executada está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador 

do evento danoso é que determina se o crédito será de natureza 

concursal ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência 

atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após vários julgados 

que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de 

Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy 
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Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010088-08.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LIMA DE SOUZA (EXEQUENTE)

ADIEL COELHO VIEIRA (ADVOGADO(A))

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010088-08.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: PATRICIA LIMA DE SOUZA 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos em correição, Verifica-se que os 

presentes autos transitaram em julgado. Houve cumprimento parcial da 

sentença, em relação à obrigação de fazer. A próxima fase processual 

seria o cumprimento da sentença no tocante à indenização, contudo a 

parte executada está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador 

do evento danoso é que determina se o crédito será de natureza 

concursal ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência 

atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após vários julgados 

que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de 

Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy 

Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011307-27.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG (ADVOGADO(A))

JANETE TAHIS OTTENIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011307-27.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: JANETE TAHIS OTTENIO 
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EXECUTADO: OI S.A Vistos em correição. Verifica-se que os presentes 

autos encontram-se na fase de cumprimento de sentença, contudo a parte 

executada está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do 

evento danoso é que determina se o crédito será de natureza concursal 

ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do 

STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após vários julgados 

que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de 

Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy 

Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011166-71.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI GALLE (REQUERENTE)

Marilei Schuster (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011166-71.2015.8.11.0037. REQUERENTE: DANIELI GALLE REQUERIDO: 

OI MOVEL S.A Vistos em correição. Verifica-se que os presentes autos 

transitaram em julgado. Houve cumprimento parcial da sentença, em 

relação à obrigação de fazer. A próxima fase processual seria o 

cumprimento da sentença no tocante à indenização, contudo a parte 

executada está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do 

evento danoso é que determina se o crédito será de natureza concursal 

ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do 

STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após vários julgados 

que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de 

Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy 

Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 
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dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011274-37.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

DORIVAL AGULHOM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011274-37.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: DORIVAL AGULHOM 

EXECUTADO: OI S/A Vistos em correição. Verifica-se que os presentes 

autos transitaram em julgado. Houve cumprimento parcial da sentença, em 

relação à obrigação de fazer. A próxima fase processual seria o 

cumprimento da sentença no tocante à indenização, contudo a parte 

executada está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do 

evento danoso é que determina se o crédito será de natureza concursal 

ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do 

STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após vários julgados 

que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de 

Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy 

Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011319-07.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS (ADVOGADO(A))

ANADABLO CARVALHO HORA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011319-07.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: ANADABLO CARVALHO HORA 

EXECUTADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos em correição. 

Verifica-se que os presentes autos transitaram em julgado. Houve 

cumprimento parcial da sentença, em relação à obrigação de fazer. A 

próxima fase processual seria o cumprimento da sentença no tocante à 

indenização, contudo a parte executada está em recuperação judicial. 

Entendo que o fato gerador do evento danoso é que determina se o 

crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. Neste mesmo 

sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS 

SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. 

Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 

8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das 

recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado 

após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao 

plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as 

questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão 

recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação 

jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a 

constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se 

condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine 
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sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito 

derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a 

recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de 

soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (STJ - 

REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução do crédito 

constituído em favor do exequente não pode se dar perante este Juizado 

Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao requerimento de 

recuperação judicial. Com efeito, após vários julgados que analisaram 

casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça muito 

recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy Andrighi, rematou 

o entendimento de que em se tratando de atos de constrição patrimonial, a 

competência é do Juízo responsável pelo trâmite da Recuperação Judicial 

– Juízo Universal, em observância ao princípio mor regente da lei 

específica, qual seja, da preservação da empresa. Ilustrando, cita-se: 

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE 

IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010934-59.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RENATO LODO (EXEQUENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010934-59.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: ANDRE RENATO LODO 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos em correição, Em que se pesem os 

argumentos da parte exequente para que o crédito seja considerado de 

natureza extraconcursal, não se submetendo ao plano de Recuperação 

Judicial, entendo que o fato gerador do evento danoso é que determina se 

o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. Neste mesmo 

sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS 

SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. 

Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 

8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das 

recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado 

após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao 

plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as 

questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão 

recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação 

jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a 

constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se 

condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine 

sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito 

derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a 

recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de 

soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (STJ - 

REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução do crédito 

constituído em favor da exequente não pode se dar perante este Juizado 

Especial uma vez que o evento danoso é anterior ao requerimento de 

recuperação judicial. Com efeito, após vários julgados que analisaram 

casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça muito 

recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy Andrighi, rematou 

o entendimento de que em se tratando de atos de constrição patrimonial, a 

competência é do Juízo responsável pelo trâmite da Recuperação Judicial 

– Juízo Universal, em observância ao princípio mor regente da lei 

específica, qual seja, da preservação da empresa. Ilustrando, cita-se: 

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE 

IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção aos recentes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, 

acima expostos, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, 

cabendo à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao 

Juízo em que está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte 

executada. Assim, expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte 

exequente, a qual será emitida no momento que a parte comparecer na 

Secretaria para retirá-la. Determino, desde já, o arquivamento do feito com 

baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento 

da providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 17 de outubro 

de 2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011214-30.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PEREIRA TREHER (EXEQUENTE)

CLEBER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011214-30.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: ANA CLAUDIA PEREIRA 

TREHER EXECUTADO: OI S/A Vistos em correição. Verifica-se que os 

presentes autos estão em fase de cumprimento da sentença, contudo a 

parte executada está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador 

do evento danoso é que determina se o crédito será de natureza 

concursal ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência 

atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001207-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR (EXEQUENTE)

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001207-93.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

em correição, Cuida-se de Ação de Execução fundada em honorários 

advocatícios como defensora dativa, arbitrados nos autos n.º 197594, 

185320, 182452, 183478, 183442, 182797, 185290, 194220, 195607, 

194420, consoante se verifica das certidões em anexo. Citada a Fazenda 

Pública, esta não se opôs a execução, requerendo o depósito em cartório 

das certidões originais (Id 14216620). Foi certificado que a exequente 

entregou as certidões originais (Id 14583957). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Postula-se o pagamento do valor R$ 4.482,50 

(quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo 

pedido foi instrumentalizado com a(s) certidão(ões) expedida(s) pelo 

Gestor Judiciário daquela Vara (art. 374, inc. IV; art. 405; art. 425, inc. I, 

todos do NCPC), com indicação do(s) processo(s) onde a parte exequente 

funcionou como defensora dativa. Registre-se, de início, que “A decisão 

judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui 

natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 

do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC, independentemente da 

participação do Estado no processo e de apresentação à esfera 

administrativa para a formação do título”. Julgados: STJ, AgRg no REsp 

1537336/MG, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; 

STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

14/10/2014, DJe 20/10/2014. Dessa forma, o pleito deve ser acolhido, pois 

embasado em certidões líquidas, certas e exigíveis. Ante o exposto, 

homologa-se o cálculo/valor apresentado pela parte exequente na 

petição/planilha, no valor de R$ 4.482,50 (quatro mil quatrocentos e oitenta 

e dois reais e cinquenta centavos), referente aos honorários advocatícios 

de defensor dativo, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente e 

acrescido de juros na forma do art. 1°-F da Lei 9.494/1997 e da modulação 

dos seus efeitos pela ADI 4357. Decorrido o prazo recursal, certifique-se 

o trânsito em julgado. Solicite-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar 

da Presidência do Tribunal de Justiça a apuração do valor líquido devido, 

juntamente com a distinção da atualização monetária, juros e deduções 

tributárias, nos termos do artigo 3º do Provimento nº 11/2017-CM, 

instruindo-se o expediente com as peças exigidas naquele Provimento. 

Enquadrando-se o débito como RPV (art. 13, § 2º, da Lei 12.153/2009 c/c 

art. 1º da Lei Estadual 10.656/2017), expeça-se ofício requisitório 

diretamente ao ente público citado, para pagamento do valor indicado por 

aquele Departamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo à 

Fazenda Pública emitir e recolher as guias de tributação, assim como 

comprovar todos os pagamentos nos autos. O ofício requisitório deverá 

obedecer ao modelo constante do Provimento nº 11/2017-CM, bem como 

ser instruído com as peças lá apontadas. Comprovado o pagamento no 

prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), 

arquive-se o processo. Decorrido esse prazo sem o pagamento, 

solicite-se do Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça a apuração da mora, para fins de sequestro do 

numerário, em conformidade com o artigo 13, § 1º, da Lei 12.153/2009 e o 

Provimento nº 11/2017-CM. Intime-se a parte exequente para que 
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apresente o documento físico da Certidão no Cartório, que deverá retê-la 

para fins de cancelamento. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 

da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada no processo eletrônico. 

Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010650-85.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA (ADVOGADO(A))

ELIANE CHRISTINA LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010650-85.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: ELIANE CHRISTINA LIMA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos em correição. Verifica-se que os presentes 

autos estão em fase de cumprimento da sentença, contudo a parte 

executada está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do 

evento danoso é que determina se o crédito será de natureza concursal 

ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do 

STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010518-91.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MEDRADO PAULINO (EXEQUENTE)

EDERSON SANTOS NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010518-91.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: RODRIGO MEDRADO PAULINO 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos em correição. Verifica-se que os 

presentes autos estão em fase de cumprimento da sentença, contudo a 

parte executada está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador 

do evento danoso é que determina se o crédito será de natureza 

concursal ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência 

atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 
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Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011237-73.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ALVES DE LIMA (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011237-73.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: RONALDO ALVES DE LIMA 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos em correição. Verifica-se que os 

presentes autos estão em fase de cumprimento da sentença, contudo a 

parte executada está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador 

do evento danoso é que determina se o crédito será de natureza 

concursal ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência 

atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011215-15.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ARANA (EXEQUENTE)

CLEBER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011215-15.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: LUIZ ARANA EXECUTADO: OI 

S/A Vistos em correição. Verifica-se que os presentes autos estão em 

fase de cumprimento da sentença, contudo a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 130 de 949



NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011563-33.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

EVA LEONIR BOMBARDA (EXEQUENTE)

VITALINO PERTILE BOMBARDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011563-33.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: EVA LEONIR BOMBARDA, 

VITALINO PERTILE BOMBARDA EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos em 

correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase de 

cumprimento da sentença, contudo a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 
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acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012541-10.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANA FERNANDA CAVALLINI (EXEQUENTE)

CRISTINA DREYER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012541-10.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: INDIANA FERNANDA 

CAVALLINI EXECUTADO: OI S.A Vistos em correição. Verifica-se que os 

presentes autos estão em fase de cumprimento da sentença, contudo a 

parte executada está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador 

do evento danoso é que determina se o crédito será de natureza 

concursal ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência 

atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010691-18.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEREIRA CASUSA NIEBISCH (EXEQUENTE)

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010691-18.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: MARLI PEREIRA CASUSA 

NIEBISCH EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos em correição. Verifica-se 

que os presentes autos estão em fase de cumprimento da sentença, 

contudo a parte executada está em recuperação judicial. Entendo que o 

fato gerador do evento danoso é que determina se o crédito será de 

natureza concursal ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a 

jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS 

SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 20/5/2013. 

Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao Gabinete em 

8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de titularidade das 

recorridas, decorrente de sentença condenatória transitada em julgado 

após o pedido de recuperação judicial do devedor, deve sujeitar-se ao 

plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e discutidas as 

questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão 

recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação 

jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a 

constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se 

condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine 

sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de crédito 

derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a 

recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de 

soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial provido. (STJ - 

REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução do crédito 

constituído em favor do exequente não pode se dar perante este Juizado 

Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao processamento do 

requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após vários julgados 
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que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior Tribunal de 

Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra Nancy 

Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011612-11.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA (ADVOGADO(A))

DANIEL SCHMIDT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011612-11.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: DANIEL SCHMIDT EXECUTADO: 

OI S/A Vistos em correição. Verifica-se que os presentes autos estão em 

fase de cumprimento da sentença, contudo a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000907-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MEDIANEIRA COMERCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STAR COTTON ALGODOEIRA E ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS EM CORREIÇÃO. DEFIRO penhora eletrônica no Sistema 

BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta 

posterior ao Sistema Bacen-Jud, constatei que houve sucesso parcial na 

tentativa de penhora eletrônica, cujo valor procedi a transferência para a 
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conta judicial única do Tribunal de Justiça nesta data, conforme 

comprovante em anexo. INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da 

penhora para, querendo, oferecer impugnação em 15 dias. Na 

oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-18.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

GRIFE DA MANGUEIRA COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

ENIO ZANATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT APLICACOES AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Defiro o pedido retro (Id. 10900029). Cite-se nos 

endereços indicados. Cumpra-se. Primavera do Leste, 17 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011585-28.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (REQUERENTE)

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE SOUSA MIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Defiro a citação por edital da executada, com fulcro 

no Enunciado 37 do FONAJE. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 17 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004180-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENILCE AMARAL DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Defiro a citação por edital da executada, com fulcro 

no Enunciado 37 do FONAJE. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 17 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DIAS CAVERSAN (ADVOGADO(A))

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA (ADVOGADO(A))

ROSIVALDO ALMEIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXOREU 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Em vista da declaração de inconstitucionalidade da 

Lei Estadual nº 10.500/2017, do Estado de Mato Grosso, que previa dentre 

outros, a alteração de divisas intermunicipais dos Municípios de Poxoréu e 

Primavera do Leste/MT, não se vislumbra mais quaisquer razões a 

justificarem o tramitar do presente feito neste juízo. Posto isso, DECLARO 

A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO para processar e julgar a 

presente ação e, via de consequência, por consectário lógico, DETERMINO 

o retorno do feito para uma das varas cíveis da comarca de Poxoréu/MT. 

No mais, proceda-se as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. P. do Leste/MT, 18 de outubro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011607-18.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA RODRIGUES DO AMARAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Penhore-se o bem indicado pelo credor no Id. n.º 

12273020, caso este seja encontrado na posse do devedor. No ato da 

penhora deverá o(a) Sr.(Sra.) Oficial de Justiça avaliar o bem e intimar a 

devedora da penhora e da avaliação, cientificando-a que o prazo para 

embargar a penhora é de 15 (quinze) dias e a avaliação é de 05 (cinco) 

dias. Serve a presente de mandado. Cumpra -se. P. do Leste/MT, 18 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010868-16.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ROSSETTO THEODORO (ADVOGADO(A))

GILCE CRISTINA CALZETA LEAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

14 BRASIL TELECON CELULAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 
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COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 18 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010884-67.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO (ADVOGADO(A))

KARINA MORAES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 18 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011296-95.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

EPIFANIO ROBERTO BLANCO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 
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transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 18 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010538-19.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO TAGLIARI NETO (EXEQUENTE)

LUCIA ROSSETTO THEODORO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 18 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8012256-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. SERVICOS DE GUINCHO LTDA - EPP (REQUERENTE)

CLEBER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Consultando detidamente os autos, verifico tratar-se 

de ação movida em desfavor da Telefônica Brasil S.A. (VIVO S.A.), ao 

invés da OI S.A., sendo assim, acolho a manifestação exarada no Id. 

6770604, bem como pedido da parte reclamante (Id. 7138337), para 

determinar a retificação do polo passivo da demanda, fazendo constar 

como parte reclamada a empresa Telefônica Brasil S.A. (VIVO S.A.), 

inscrita no CNPJ sob o n.º 02.558.157/0001 -62, com a exclusão da 

empresa OI S.A. Após, ultimadas as providências acima, designe-se 

audiência de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado. 

Cumpra-se. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 18 de outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010676-49.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA (ADVOGADO(A))

RENATO SOUSA DUTRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011974-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA SCHULTZ DE BARROS (REQUERENTE)

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011974-42.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ELAINE APARECIDA SCHULTZ 

DE BARROS REQUERIDO: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE 

PAGAMENTO LTDA., BANCO DO BRASIL S.A Vistos em correição. 

Trata-se da interposição de dois recursos diferentes: um interposto pela 

parte Mastercard Brasil Soluções De Pagamento Ltda. (id nº 13561990) e 

outro interposto pela parte Banco Do Brasil S.A (id. nº 13605957), assim 

passo a deliberar: a) Quanto ao recurso interposto pela parte Mastercard 

Brasil Soluções De Pagamento Ltda: O recurso inominado conforme (id nº 

113561990) é tempestivo. A sentença foi prolatada em 29/05/2018 (id. n° 

12868820), o recorrente registrou ciência através do ícone expediente em 

04/06/2018 e apresentou recurso no dia 08/06/2018 conforme (id nº 

13561990) dentro do prazo legal. O preparo foi devidamente recolhido 

conforme (id nº 13561964) O recebimento do recurso se dá meramente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. b) Quanto 

ao recurso interposto pela parte Banco Do Brasil S.A: O recurso 

inominado conforme (id nº 13605957) é tempestivo. A sentença foi 

prolatada em 29/05/2018 (id. n° 12868820), o recorrente registrou ciência 

através do ícone expediente em 06/06/2018 e apresentou recurso no dia 

12/06/2018 conforme (id nº 13605957) dentro do prazo legal. O preparo 

foi devidamente recolhido conforme (id nº 13605966) O recebimento do 

recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe 

conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS 
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CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhem-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal 

Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de Outubro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010349-17.2009.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (ADVOGADO(A))

VALDIR SCANACAPRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

MARINALVA DE MATOS SANTANA (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Compulsando detidamente os autos, verifico que o 

pedido aviado no Id. 3626131 para aplicação da multa única no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), em razão do suposto descumprimento da 

obrigação no prazo estipulado pelo Juízo, não merece prosperar. Isto 

porque, a parte reclamada foi intimada, via AR, no dia 05/02/2016 

(sexta-feira), Id. 3626136, de modo que o início do prazo para 

cumprimento da obrigação se deu em 08/02/2016 (segunda-feira). No 

entanto, de acordo com a Portaria n.º 648/2015-PRES, expedida do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que regulamentou o 

calendário forense para o exercício de 2016, os dias 08 e 09 de fevereiro 

daquele ano fora considerado ponto facultativo (CARNAVAL), de modo 

que a contagem do prazo para o cumprimento da obrigação por parte da 

reclamada teve seu início de fato somente em 10/02/2016 (quarta-feira) 

cinzas, com término no dia 14/02/2016 (domingo). Assim, considerando 

que a parte reclamada comprovou no primeiro dia útil após o vencimento 

do prazo o cumprimento da obrigação determinada por este Juízo, ou seja, 

no dia 19/02/2016, conforme telas sistêmicas anexadas aos autos, não há 

que falar na cominação de qualquer multa (Ids. 3626100, 3626108, 

3626116, 3626125). Diante disso, REJEITO o pedido deduzido pela 

reclamante (Id. 3626131), e, via, de consequência, determino o imediato 

arquivamento do feito. P. do Leste/MT, 19 de outubro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010773-83.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI (ADVOGADO(A))

ZENAIDE ZUCHI (EXEQUENTE)

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010773-83.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: ZENAIDE ZUCHI EXECUTADO: 

OI MÓVEL S/A Vistos em correição. Verifica-se que os presentes autos 

estão em fase de cumprimento da sentença, contudo a parte executada 

está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento 

danoso é que determina se o crédito será de natureza concursal ou 

extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do 

STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011465-82.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA (ADVOGADO(A))

JAIR BRAVIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011465-82.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: JAIR BRAVIN EXECUTADO: OI 

S/A Vistos em correição. Verifica-se que os presentes autos estão em 

fase de cumprimento da sentença, contudo a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 
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Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011635-54.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO JUNIOR NOBRE DA SILVA (EXEQUENTE)

LEO NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011635-54.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: SANDRO JUNIOR NOBRE DA 

SILVA EXECUTADO: OI S/A Vistos em correição. Verifica-se que os 

presentes autos estão em fase de cumprimento da sentença, contudo a 

parte executada está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador 

do evento danoso é que determina se o crédito será de natureza 

concursal ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência 

atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 139 de 949



em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004387-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOSE DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004387-54.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO JOSE DE SOUSA 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos em Correição. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que 

a sentença foi prolatada em 06/06/2018 (id. nº 12874589), ocasião em que 

o requerente registrou ciência através do ícone expedientes no dia 

07/06/2018 e apresentou recurso em 08/06/2018 (id. nº 13557180), dentro 

do prazo legal. O preparo foi devidamente recolhido conforme (id nº 

13557208) O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhem-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de Outubro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003837-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON LUIZ DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA VISTA ATACADISTA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. A expedição de ofícios pelo Juízo a 

órgãos/repartições e empresas, ou ainda consulta aos sistemas 

eletrônicos disponíveis (INFOSEG, BACENJUD, SIEL E RENAJUD), com a 

finalidade de encontrar o endereço da parte demandada, fere a 

principiologia do procedimento da Lei n° 9.099/95 (informalidade, 

celeridade, economia processual e outros). Ademais, é ônus processual 

da parte a realização de diligências precedentes com o objetivo de 

localizar o endereço da parte reclamada quando do ajuizamento da ação. 

Nessa toada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. 

DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. 

CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO.DAS.TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. As 

diligências para localização do devedor, de regra, incumbem ao credor. 

Somente em situações excepcionais é que deve haver a intervenção 

judicial. Na hipótese, a citação restou frustrada em uma única 

oportunidade, inexistindo qualquer diligência por parte da 

agravante.antes.do pedido de oficiamento.Agravo de instrumento 

desprovido. (TJRS; AI 0062198-73.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima 

Sétima Câmara Cível; Relª Desª Marta Borges Ortiz; Julg. 17/03/2017; 

DJERS 22/03/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DA PARTE CREDORA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo nos autos comprovação de diligências da 

parte credora no sentido de obter informações sobre bens do devedor, a 

denegação do pedido de busca, pelo sistema infojud para tal mister, é 

medida que se impõe. 2. Somente após tal providência será viável 

requisitar ao juiz o acesso a informações sigilosas via infojud, bacenjud e 

renajud. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJGO; AI 

0135430-39.2016.8.09.0000; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. 

Delintro Belo de Almeida Filho; DJGO 17/06/2016; Pág. 239). Forte em tais 

argumentos, INDEFIRO o pedido retro. Intime-se a parte requerente para 

informar o endereço atualizado da parte requerida, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Primavera do 

Leste/MT, 17 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010831-57.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER (ADVOGADO(A))

ANA PASA MALACARNE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO NOTEBOOKS (REQUERIDO)

GILBERTO JOSE CADOR (ADVOGADO(A))

SONY STYLE - SONI BRASIL S.A (REQUERIDO)

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS EM CORREIÇÃO. Cuida-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA ajuizada por ANA PASA MALACARNE em desfavor de GLOBO 

COMERCIO DE NOTEBOOKS LTDA – ME. Em petição aviada no Id. 

4278099, a parte exequente requereu fosse reconhecida a sucessão 

empresarial entre a empresa executada e a empresa L.F. Menezes - EPP 

(Globo Informática e Celulares), inscrita no CNPJ 23.237.767/0001-34, ante 

a existência de patente fraude a execução perpetrada pela empresa 

devedora. Pugnou ainda o bloqueio e penhora de tantos bens como 

bastarem do patrimônio pessoal do senhor Paulo Cesar da Silva, suposto 

sócio da empresa demandada, com a expedição de novo mandado de 

penhora na boca do caixa da empresa sucessora. Afirmou que as 

empresas estão estabelecidas no mesmo endereço, possuindo o mesmo 

nome fantasia, sendo a sócia proprietária a esposa do senhor Paulo Cesar 

da Silva, sócio da empresa demandada, que por sua vez atendeu ao 

oficial de justiça, quando do cumprimento do mandado de intimação. Juntou 

documentos É o breve relato. Decido. O pleito merece parcial deferimento. 

Analisando os autos, verifiquei que a executada Globo Comércio de 

Notebooks Ltda Me, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.372.057/0001-09, 

possui endereço cadastrado junto a Receita Federal como sendo na Rua 

Rondonópolis, n.º 88, Sala A, Centro, Primavera do Leste/MT. Ocorre que 

o endereço da reclamada informado tanto na petição inicial (Id. 3453362) 

quanto na contestação de Id. 3453561 é o da Av. Porto Alegre, n.º 405, 

Bairro Centro, Primavera do Leste/MT, portanto, o endereço de fato da 

empresa executada. Por coincidência, a empresa sucessora L. F. 

Menezes – EPP, nome fantasia Globo Informática e Celulares está 

localizada no mesmo local em que a devedora estava estabelecida, 

conforme consta da certidão da Oficiala de Justiça constante do Id. 

3453746, sendo que o Sr. Paulo Cesar da Silva informou a Meirinha que a 

aquela empresa encontrava estabelecida no local há aproximadamente 02 

(dois) anos, e que não possuía nenhuma relação com a empresa Globo 

Notebooks. Todavia, a declaração do Sr. Paulo destoa da realidade dos 

fatos, porquanto, a empresa sucessora L. F. Menezes – EPP, nome 

fantasia Globo Informática e Celulares, além de possuir nome fantasia 

similar ao da empresa executada, o mesmo endereço e numero de 

telefone, a saber, (66) 3498-7969, ainda atua no mesmo ramo de atividade 

desta. Constata-se ainda que o objetivo econômico de ambas é o mesmo, 

a saber, o de Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e 

Suprimentos de Informática (CNAE 47.51.2-01), possuindo ainda as 

mesmas atividades econômicas secundárias, ou seja: - comércio varejista 

especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 

(CNAE 47.53-9-00); - comércio varejista especializado de equipamentos 

de telefonia e comunicação (CNAE 47.52-1-00); - provedores de acesso 

às redes de comunicações (CNAE 61.90-6-01); - reparação e manutenção 

de computadores e de equipamentos periféricos (CNAE 95.11-8-00). É 

sabido que para que haja o reconhecimento da sucessão empresarial 

devem haver fortes indícios caracterizadores da sua ocorrência. Nesse 
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sentido são os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios: EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO DE EMPRESAS NÃO 

FORMALIZADA. INDÍCIOS RELEVANTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo indícios 

relevantes de SUCESSÃO EMPRESARIAL, ainda que desprovida de 

registro na junta comercial, deve a empresa sucessora ser 

responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento das obrigações 

contratualmente assumidas pela sucedida, em atenção a teoria da 

aparência. Precedentes no STJ e TJDFT. 2. Recurso desprovido. (TJDFT - 

2012 03 1 028358-9 APC (0027774-10.2012.8.07.0003 - Res.65 - CNJ) DF 

- Registro do Acórdão Número: 806214 - Data de Julgamento: 18/06/2014 - 

Órgão Julgador: 4ª Turma Cível – Relator: ANTONINHO LOPES - Revisor: 

JAMES EDUARDO OLIVEIRA – Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2014 . 

Pág.: 186) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - SUCESSÃO 

EMPRESARIAL IRREGULAR - CONFUSÃO PATRIMONIAL - INDÍCIOS 

SUFICIENTES - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - 

DECISÃO REFORMADA. 1 - Não se pode presumir a SUCESSÃO 

EMPRESARIAL, que exige a existência de prova inequívoca de sua 

ocorrência. 2 - A execução somente pode atingir o patrimônio de terceiros 

nos casos de solidariedade legal ou contratual com o devedor principal ou 

em casos excepcionais, devidamente comprovados, como a 

desconsideração da personalidade jurídica e da SUCESSÃO 

EMPRESARIAL. 3 – Havendo evidencias suficientes da ocorrência da 

SUCESSÃO irregular, com identidade da pessoa física responsável 

administrativamente pelas empresas, que exercem a mesma atividade 

econômica, além de dividirem a mesma publicidade e local de instalação 

das empresas, deve-se permitir o redirecionamento da execução, com a 

inclusão da empresa sucessora no polo passivo da execução. 4) - 

Agravo conhecido e provido. (TJDFT - 2014 00 2 012687-6 AGI 

(0012775-90.2014.8.07.0000 - Res.65 - CNJ) DF - Registro do Acórdão 

Número: 801867 - Data de Julgamento: 09/07/2014 - Órgão Julgador: 5ª 

Turma Cível – Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS – Publicação: 

Publicado no DJE : 16/07/2014 . Pág.: 142) Assim, diante da existência de 

comprovação de que a empresa sucessora funciona no mesmo endereço, 

exerce a mesma atividade, estão presentes os fortes indícios que 

autorizam o reconhecimento da sucessão empresarial. Ante o exposto, 

verifico restar satisfatoriamente configurada a existência da sucessão 

empresarial entre as pessoas jurídicas em questão, razão pela qual 

determino que a empresa L. F. Menezes – EPP, nome fantasia Globo 

Informática e Celulares, inscrita no CNPJ/MF n.º 23.237.767/0001-34 passe 

a integrar o polo passivo da presente ação. Proceda a Sra. Gestora a 

inclusão da empresa L. F. Menezes – EPP, nome fantasia Globo 

Informática e Celulares, no polo passivo da presente ação. Na sequência, 

procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do 

artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior ao Sistema 

Bacen-Jud, constatei que houve sucesso parcial na tentativa de penhora 

eletrônica, cujo valor procedi a transferência para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. 

INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, 

oferecer impugnação em 15 dias. Na oportunidade, consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora, conforme extratos que seguem. Assim, abro 

prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Sem prejuízo, DEFIRO ainda a penhora na boca do caixa da 

empresa executada L.F. Menezes - EPP (Globo Informática e Celulares), 

até o atingimento do valor total devido de R$ 19.132,11. Por fim, INDEFIRO 

o pedido de bloqueio e penhora de bens do patrimônio pessoal do senhor 

Paulo Cesar da Silva, diante da insuficiência de elementos para a sua 

decretação, a exemplo do contrato social. INDEFIRO ainda o pedido para 

encaminhamento de oficio à Delegacia da Receita Federal, bem como à 

Prefeitura Municipal para fins de apuração dos fatos e consequente 

suspensão do alvará de funcionamento, posto que tal providência está ao 

alcance da parte, mediante denúncia encaminhada aos respectivos 

órgãos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 19 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011906-29.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE SERVICOS AGRICOLA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Trata-se de cumprimento de sentença em que, 

intimada, a parte devedora não pagou nem indicou bens. Procedi a 

tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois o CPF da parte devedora não 

foi encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de 

relacionamentos, conforme ordem em anexo. Na oportunidade, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, conforme extratos que 

seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011879-46.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON GALINA (ADVOGADO(A))

LAZARO FERREIRA MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011879-46.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: LAZARO FERREIRA MARTINS 

EXECUTADO: OI S/A Vistos em correição. Verifica-se que os presentes 

autos estão em fase de cumprimento da sentença, contudo a parte 

executada está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do 

evento danoso é que determina se o crédito será de natureza concursal 

ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do 

STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 
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PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012045-78.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012045-78.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: HALLISON FERNANDO NUNES 

CARVALHO EXECUTADO: OI S.A Vistos em correição. Verifica-se que os 

presentes autos estão em fase de cumprimento da sentença, contudo a 

parte executada está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador 

do evento danoso é que determina se o crédito será de natureza 

concursal ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência 

atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011150-54.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

LEANDRO FERREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011150-54.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: LEANDRO FERREIRA DA 

COSTA EXECUTADO: OI S.A Vistos em correição. Verifica-se que os 

presentes autos estão em fase de cumprimento da sentença, contudo a 

parte executada está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador 

do evento danoso é que determina se o crédito será de natureza 

concursal ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência 

atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 
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CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011707-75.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BARBOZA GRANJA (EXEQUENTE)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011707-75.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: MAURO BARBOZA GRANJA 

EXECUTADO: OI S.A. Vistos em correição. Verifica-se que os presentes 

autos estão em fase de cumprimento da sentença, contudo a parte 

executada está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do 

evento danoso é que determina se o crédito será de natureza concursal 

ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do 

STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 
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PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011750-41.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE DIAS PAULINI PINTO (REQUERENTE)

RENAN PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011750-41.2015.8.11.0037. REQUERENTE: DULCILENE DIAS PAULINI 

PINTO REQUERIDO: OI S/A Vistos em correição. Verifica-se que os 

presentes autos estão em fase de cumprimento da sentença, contudo a 

parte executada está em recuperação judicial. Entendo que o fato gerador 

do evento danoso é que determina se o crédito será de natureza 

concursal ou extraconcursal. Neste mesmo sentido é a jurisprudência 

atualíssima do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO 

PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação 

ajuizada em 20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e 

concluso ao Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o 

crédito de titularidade das recorridas, decorrente de sentença 

condenatória transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial 

do devedor, deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência 

de negativa de prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da 

Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, 

a execução do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar 

perante este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011475-29.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA PEREIRA DA TRINDADE (EXEQUENTE)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 
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PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010524-35.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO ORSATO (EXEQUENTE)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011212-60.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES SCHMITZ (EXEQUENTE)

CLEBER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 
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acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010804-40.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GOMES DA COSTA (EXEQUENTE)

CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA (EXEQUENTE)

PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luciano André Frizão (ADVOGADO(A))

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

SERGIO NERI SOARES PIRES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011151-39.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster (ADVOGADO(A))

MICHELLE SIGNORI CRUZ MONTORO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em trâmite 

entre as partes acima identificadas. Em petição acostada no Id. retro, a 

parte executada informou que as partes transacionaram, tendo a 

executada adimplido o acordo, pugnando pelo arquivamento do feito. É o 

breve relatório. Decido. Preceitua o art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, que deve ser extinta a execução quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Conforme se extrai dos autos, o executado quitou 

integralmente o débito, tendo a exequente expressamente confirmado o 

pagamento do valor. Assim, ante a satisfação do crédito exequendo, 

JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no artigo 924, II do CPC. 

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003564-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

WILKERSON HENRIQUE NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003564-46.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WILKERSON HENRIQUE 

NOGUEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em 

Correição, Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Wilkerson Henrique Nogueira em face de Banco Bradesco 

Cartões S/A. Pois bem. Compulsando detidamente os presentes autos 

verifiquei que a parte reclamante ajuizou ação contra o Banco Bradesco 

S.A., discutindo a validade do contrato 055323181000023CT, no valor de 

R$ 519,53 (quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), 

com inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 25/10/2016, contrato 

n°055323181000023EC, no valor de R$606,38(seiscentos e seis reais e 

trinta e oito centavos), com inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 

01/10/2017 e o contrato n°055323181000023FI, no valor de 

R$632,84(seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), 

com inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 04/12/2017. No mesmo dia, o 

reclamante também ajuizou ação judic ia l  sob o n.º 

1003564-46.2018.8.11.0037, fundamentado no contrato n.º 

055323181000023FI, no valor de R$632,84(seiscentos e trinta e dois reais 

e oitenta e quatro centavos), ação judicial n°1003578-30.2018.8.11.0037, 

fundamentado no contrato n°055323181000023CT, no valor de R$ 

519,53(quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) e a 

ação judicial de n°1003576-60.2018.8.11.0037, fundamentado no contrato 

n°055323181000023EC, no valor de R$606,38(seiscentos e seis reais e 

trinta e oito centavos), sendo as mesmas partes e os mesmos pedidos. É 

o breve relato. Decido Pois bem. Analisando os elementos disponíveis 

nestes autos, verifica-se que as petições iniciais encartadas neste feito e 

no de n.º 1003576-60.2018.8.11.0037 e 1003578-30.2018.8.11.0037, são 

idênticas, trazendo a mesma causa de pedir. O fato de uma inicial discutir 

a ausência de relação jurídica decorrente da cobrança indevida do valor 

de R$ 519,53 (...) e outra no valor de R$ 606,38 (...) não tem o condão de 

descaracterizar a identidade das demandas, porquanto, evidentemente, se 

trata de três negócios jurídicos com as mesmas partes e mesma causa de 

pedir, oque deve ser declarado a suas conexões. Nesse contexto, impõe 

considerar que a conexão é matéria de ordem pública, devendo ser 

reconhecida de ofício pelo magistrado, consoante dispõe o § 5.º, do art. 

337, do CPC/2015, que expressamente prescreve o seguinte: § 5º 

Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz 

conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Assim, diante 

dessas considerações, aliado a pretensão deduzida pela parte autora nas 

ações, denota-se que o fato motivador da demanda reside na alegada 

inexistência de relação jurídica decorrente dos contratos sob o n.º 

055323181000023CT, n°055323181000023EC, n°055323181000023FI. 

Forçoso reconhecer ainda, a impossibilidade de dupla compensação 

financeira pelo mesmo fato, tornando-se inviável que nova pretensão seja 

ajuizada, sob pena de favorecimento ao enriquecimento sem causa. 

Portanto, não há dúvida, que a presente demanda obstaculiza a efetivação 

de um dos mais importantes critérios do sistema dos Juizados Especiais, 

que é a celeridade, prevista no art. 2.º da Lei 9.099/95. Sobre o assunto, 

vejamos a jurisprudência da Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, in verbis: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. 01. 

A identidade da causa de pedir remota - próxima ou remota - é suficiente 

para configurar a conexão entre duas demandas. 02. Tratando-se de 

responsabilidade solidária, faculta-se ao autor demandar contra um ou 

alguns dos responsáveis em um único processo. Não pode, contudo, 

buscar indenizações autônomas pela ocorrência do mesmo fato. 03. 

Nesse contexto, não pode a parte, sob a alegação de ocorrência de dano 

moral, oriundo de indevida inscrição do seu nome no rol dos devedores, 

intentar ações autônomas contra o comerciante e o serviço de proteção 

ao crédito. A solidariedade impõe processo único, pois, ao contrário, do 

mesmo fato e prejuízo, poderia advir dupla indenização. 04. Recurso 

conhecido e improvido. Sentença confirmada. (TJ-DF - ACJ: 

20070310036708 DF, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 

07/08/2007, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 18/09/2007 Pág. : 144) Ante o 

exposto, nos termos do art. 55, do CPC/2015, reconheço de ofício a 

conexão entre a presente demanda e àquela autuada sob o n.º 

1003576-60.2018.8.11.0037 e 1003578-30.2018.8.11.0037, eis que entre 

as ações há inconteste identidade de causa de pedir (ausência de relação 

jurídica). E, via de consequência, com fundamento nos princípios da 

celeridade prevista no art. 2.º da Lei 9099/95, bem como da concentração 

dos atos processuais, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito o 

processo ajuizado por Wilkerson Henrique Nogueira em face de Banco 

Bradesco Cartões S/A. Faculto a repropositura das ações em uma única 

demanda, visto que ambas discutem supostos débitos do mesmo contrato, 

sendo incongruente duplicar os atos processuais, em evidente prejuízo da 

racionalidade, celeridade e concentração dos atos processuais, só 

porque provavelmente "a parte" quer ganhar dupla indenização. Sem 

custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003576-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

WILKERSON HENRIQUE NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003576-60.2018.8.11.0037. REQUERENTE: WILKERSON HENRIQUE 

NOGUEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos em 

Correição, Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de urgência 
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pleiteado por Wilkerson Henrique Nogueira em face de Banco Bradesco 

Cartões S/A. Pois bem. Compulsando detidamente os presentes autos 

verifiquei que a parte reclamante ajuizou ação contra o Banco Bradesco 

S.A., discutindo a validade do contrato 055323181000023CT, no valor de 

R$ 519,53 (quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), 

com inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 25/10/2016, contrato 

n°055323181000023EC, no valor de R$606,38(seiscentos e seis reais e 

trinta e oito centavos), com inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 

01/10/2017 e o contrato n°055323181000023FI, no valor de 

R$632,84(seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), 

com inclusão SCPC São Paulo/SP em data de 04/12/2017. No mesmo dia, o 

reclamante também ajuizou ação judic ia l  sob o n.º 

1003564-46.2018.8.11.0037, fundamentado no contrato n.º 

055323181000023FI, no valor de R$632,84(seiscentos e trinta e dois reais 

e oitenta e quatro centavos), ação judicial n°1003578-30.2018.8.11.0037, 

fundamentado no contrato n°055323181000023CT, no valor de R$ 

519,53(quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) e a 

ação judicial de n°1003576-60.2018.8.11.0037, fundamentado no contrato 

n°055323181000023EC, no valor de R$606,38(seiscentos e seis reais e 

trinta e oito centavos), sendo as mesmas partes e os mesmos pedidos. É 

o breve relato. Decido Pois bem. Analisando os elementos disponíveis 

nestes autos, verifica-se que as petições iniciais encartadas neste feito e 

no de n.º 1003564-46.2018.8.11.0037 e 1003578-30.2018.8.11.0037, são 

idênticas, trazendo a mesma causa de pedir. O fato de uma inicial discutir 

a ausência de relação jurídica decorrente da cobrança indevida do valor 

de R$ 632,84 (...) e outra no valor de R$ 519,53 (...) não tem o condão de 

descaracterizar a identidade das demandas, porquanto, evidentemente, se 

trata de três negócios jurídicos com as mesmas partes e mesma causa de 

pedir, oque deve ser declarado a suas conexões. Nesse contexto, impõe 

considerar que a conexão é matéria de ordem pública, devendo ser 

reconhecida de ofício pelo magistrado, consoante dispõe o § 5.º, do art. 

337, do CPC/2015, que expressamente prescreve o seguinte: § 5º 

Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz 

conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Assim, diante 

dessas considerações, aliado a pretensão deduzida pela parte autora nas 

ações, denota-se que o fato motivador da demanda reside na alegada 

inexistência de relação jurídica decorrente dos contratos sob o n.º 

055323181000023CT, n°055323181000023EC, n°055323181000023FI. 

Forçoso reconhecer ainda, a impossibilidade de dupla compensação 

financeira pelo mesmo fato, tornando-se inviável que nova pretensão seja 

ajuizada, sob pena de favorecimento ao enriquecimento sem causa. 

Portanto, não há dúvida, que a presente demanda obstaculiza a efetivação 

de um dos mais importantes critérios do sistema dos Juizados Especiais, 

que é a celeridade, prevista no art. 2.º da Lei 9.099/95. Sobre o assunto, 

vejamos a jurisprudência da Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, in verbis: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. 01. 

A identidade da causa de pedir remota - próxima ou remota - é suficiente 

para configurar a conexão entre duas demandas. 02. Tratando-se de 

responsabilidade solidária, faculta-se ao autor demandar contra um ou 

alguns dos responsáveis em um único processo. Não pode, contudo, 

buscar indenizações autônomas pela ocorrência do mesmo fato. 03. 

Nesse contexto, não pode a parte, sob a alegação de ocorrência de dano 

moral, oriundo de indevida inscrição do seu nome no rol dos devedores, 

intentar ações autônomas contra o comerciante e o serviço de proteção 

ao crédito. A solidariedade impõe processo único, pois, ao contrário, do 

mesmo fato e prejuízo, poderia advir dupla indenização. 04. Recurso 

conhecido e improvido. Sentença confirmada. (TJ-DF - ACJ: 

20070310036708 DF, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 

07/08/2007, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 18/09/2007 Pág. : 144) Ante o 

exposto, nos termos do art. 55, do CPC/2015, reconheço de ofício a 

conexão entre a presente demanda e àquela autuada sob o n.º 

1003564-46.2018.8.11.0037 e 1003578-30.2018.8.11.0037, eis que entre 

as ações há inconteste identidade de causa de pedir (ausência de relação 

jurídica). E, via de consequência, com fundamento nos princípios da 

celeridade prevista no art. 2.º da Lei 9099/95, bem como da concentração 

dos atos processuais, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito o 

processo ajuizado por Wilkerson Henrique Nogueira em face de Banco 

Bradesco Cartões S/A. Faculto a repropositura das ações em uma única 

demanda, visto que ambas discutem supostos débitos do mesmo contrato, 

sendo incongruente duplicar os atos processuais, em evidente prejuízo da 

racionalidade, celeridade e concentração dos atos processuais, só 

porque provavelmente "a parte" quer ganhar dupla indenização. Sem 

custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

CLEBER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000477-53.2016.8.11.0037. REQUERENTE: AGUINALDO GONCALVES DA 

CRUZ REQUERIDO: OI S/A Vistos em correição. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte promovente, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada (termo de audiência id. n° 8292563), apesar de 

devidamente intimada, na pessoa de seu advogado, registrado ciência 

através do ícone “expedientes” no dia 30/05/2017. O Enunciado nº 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” Posto isso, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito. Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas, conforme enunciado nº 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, anote-se na distribuição, conforme previsto na CNGC e 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e 

registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

17 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011564-18.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI ILMAR KERN (EXEQUENTE)

TALITA BORGES REIS (ADVOGADO(A))

MANOEL MAZZUTTI NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PAULO SCALCON (EXECUTADO)

IZAUL NUNES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011564-18.2015.8.11.0037. Vistos em correição. Dispensado o relatório 

(art. 38, caput, da lei nº 9.099/95). Cuidam os autos de ação de execução 

por quantia certa em que a parte exequente Lauri Ilmar Kern pleiteia o 

recebimento do seu crédito no valor de R$ 12.295,13 (doze mil e duzentos 

e noventa e cinco reais e treze centavos), representado pelo cheque 

constante no Id. 3581963, que foi protestado (Id 3581938). Foi 

apresentada exceção de pré-executividade fundada na prescrição do 

título executivo. O prazo prescricional da ação de execução, 

consubstanciada em cheque, é de 06 (seis) meses, contados da 

expiração do prazo de apresentação. O cheque deve ser apresentado 

para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, 

quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) 

dias, quando emitido em outro lugar do país ou no exterior, segundo os 

arts. 33 e 59 da Lei 7357/85. Convém ressaltar também, que o protesto é 

causa interruptiva da prescrição (art. 202, III do Código Civil). Assim, 

considerando que o protesto do título ocorreu em data de 07/10/2014 e a 
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ação executiva foi ajuizada somente em 24/08/2015, não há como afastar 

o decreto de prescrição, uma vez que já havia se passado mais de 07 

meses entre o protesto e a propositura da ação. ISTO POSTO, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INSERTO NA EXORDIAL, PARA DECLARAR A 

PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO EXEQUENTE, NA FORMA DO ART. 332, § 

1.º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95). Expeça-se alvará para 

devolução do valor bloqueado em Id 3582047 à parte executada. Com o 

trânsito em julgado, promovam-se as baixas devidas e arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 18 de outubro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012148-85.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESUD - ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. - 

ME (EXEQUENTE)

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO SOUZA BRITO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em trâmite entre as partes acima 

identificadas. Em petição acostada no Id. retro, a parte exequente informou 

que o executado adimpliu a dívida cobrada, pugnando pelo arquivamento 

do feito. É o breve relatório. Decido. Preceitua o art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, que deve ser extinta a execução quando o 

devedor satisfaz a obrigação. Conforme se extrai dos autos, o executado 

quitou integralmente o débito, tendo a exequente expressamente 

confirmado o pagamento do valor. Assim, ante a satisfação do crédito 

exequendo, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no artigo 

924, II do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e 

anotações necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 17 de outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010348-85.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

WANDERSON SOARES BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

promovente, não compareceu à audiência de conciliação realizada, apesar 

de devidamente intimada, na pessoa de seu advogado. De acordo com o 

art. 362, do CPC, a audiência poderá ser adiada, por motivo justificado, 

qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar (inciso II). 

Ocorre que o motivo apresentado pelo reclamante no Id. 11078487 não é 

suficiente para justificar sua ausência à audiência de conciliação realizada 

nestes autos no dia 06/12/2016, às 13:40 horas (Id. 4468138), porquanto, 

não juntou qualquer documento hábil a comprovar que audiência realizada 

nos autos nº 3464-79.2016.811.0037, em trâmite perante a Primeira Vara 

Cível, teria sido designada para o mesmo dia e horário, bem como ainda 

que a intimação teria se dado primeiramente naqueles autos (art. 362, II, do 

CPC/2015). A prova da justificativa em momento posterior à audiência 

deve ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do 

CPC, exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face 

da ausência de prova do alegado. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” Posto isso, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito. Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas, conforme enunciado nº 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, anote-se na distribuição, conforme previsto na CNGC e 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e 

registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

18 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011183-44.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO ALVES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDSON LUIS FONTES (EXECUTADO)

ALVARO MENEZES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011183-44.2014.8.11.0037 Excipiente: VALDIVINO ALVES DE ARAUJO 

Excepto: VALDSON LUIS FONTES SENTENÇA Vistos etc. Relatório 

dispensado pelo art.38 da Lei 9.099/95. Compulsando os autos, vislumbro 

que o feito comporta julgamento antecipado em razão da desnecessidade 

de produção de prova em audiência. Trata-se de Embargos à Execução 

acervando o embargante que adimpliu o valor executado, porém, não 

exigiu recibo, que o bem penhorado é absolutamente impenhorável, e por 

fim requer o parcelamento da dívida conforme preceitua o CPC. Decido. O 

embargante alega ter quitado sua dívida outrora confessada através do 

acordo judicial, contudo, não anexa nos autos documento idôneo de 

pagamento. A declaração expressa de terceiro juntada nos autos não faz 

prova cabal da quitação do débito. Ademais, incumbe ao reclamante 

provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do 

seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. “A regra do ônus da 

prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, 

julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela 

parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, 

essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos 

demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”. Aduz também 

que o veículo penhorado é absolutamente impenhorável. Entretanto, tal 

argumento não condiz com a lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, que 

dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Senão vejamos: “Art. 

2º Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de 

arte e adornos suntuosos.” Diante do exposto, a penhora realizada não se 

mostra ilegal. Por fim, o embargante requer o parcelamento da dívida, 

conforme preceitua o CPC: “Art. 916. No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta 

por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. (...) § 2º Enquanto não 

apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas 

vincendas, facultado ao exequente seu levantamento.” Apesar do 

requerimento de parcelamento previsto na lei, o embargante não cumpriu 

com a imposição legal, depositando 30% do valor devido, quiçá pagou as 6 

(seis) parcelas restantes, destarte, incabível aplicação do referido 

instituto. Ante o exposto, julgo improcedente os Embargos à Execução em 

todos seus termos com resolução do mérito, determinando o 

prosseguimento da execução, procedendo-se, após o trânsito em julgado 

desta, aos atos expropriatórios do bem penhorado para satisfazer ao 

cumprimento integral da execução. Condeno a parte embargante em 

custas processuais, nos termos do artigo 55, parágrafo único, inciso II, da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 16 de outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes. Primavera do Leste - 

MT, 16 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011677-06.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CONTABILIDADE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em 

tramite entre as partes acima identificadas. Em petição de Id. 10829646, as 

partes informaram que visando por fim a demanda, transacionaram, 

requerendo, assim, a homologação do acordo. Assim, verificando que os 

advogados das partes possuem poderes para transigir, conforme 

procurações encartadas no Id. 3545136 e 10829665, a homologação de 

rigor se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, do CPC, fazendo-o por 

sentença. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e 

anotações necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE GANASCINI (REQUERENTE)

ALAN TELES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

CATIA SIMONE BRESSAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO (REQUERIDO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000215-69.2017.8.11.0037 Reclamante: ELAINE GANASCINI Reclamada: 

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO SENTENÇA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Alega a parte autora 

que firmou com a parte requerida contrato de seguro de seu veículo 

automotor quando da sua aquisição, tendo renovado ele periodicamente, 

entretanto, no ano de 2015 decidiu fazer o referido seguro por outra 

Seguradora, e para a surpresa da requerente já quase ao final do ano de 

2016 a mesma percebeu que se descontava mensalmente de sua conta 

corrente o valor de R$ 295,09, percebendo o desconto após 6 (seis) 

meses. A reclamante foi verificar na agência sobre o que se tratava 

quando teve a ciência que se tratava do seguro de seu veículo; solicitou 

que a agência devolvesse todos os valores descontados em conta 

corrente e que o contrato fosse rescindido, uma vez que ela já havia 

pactuado tal seguro com outra empresa. Entretanto, a reclamada informou 

extraoficialmente que os valores não seriam restituídos, pois já estava 

quase findado o contrato. Liminar deferida. Sustenta a requerida que não 

há que se falar em ato ilícito, pois, diferentemente do alegado, foi 

contratado pelas partes o contrato de seguro de veículo com previsão de 

renovação automática. Registre-se o fato de que desde 2011 quando se 

deu a primeira contratação, as partes realizaram a renovação do contrato 

por três anos consecutivos períodos de 2012/2013, 2013/2014 e 

2014/2015, sendo que no período ora reclamado não ocorreu a 

manifestação contrária da reclamante acerca da renovação do seguro, 

com isso a reclamada aplicou a regra prevista na clausula 10 das 

condições gerais do seguro contratado, e procedeu a renovação 

automática do seguro É o breve relato. Decido A presente demanda trata 

de irresignação da parte autora com a reclamada, que se nega a devolver 

parcelas inerentes ao seguro contratado anos atrás. A despeito do 

assunto ora discutido, necessário se faz relembrar a natureza jurídica do 

contrato de seguro. Podemos definir o contrato de seguro como o contrato 

pelo qual o segurador obriga-se a pagar ao segurado o sinistro, mediante 

recebimento de um prêmio. A função do contrato é dar, por meio da 

promessa de seguro, segurança econômica, representada pela garantia 

perante a possibilidade de verificar-se o evento. O contrato, uma vez 

aperfeiçoado cria obrigações para o segurador – garantir interesse 

legítimo – e para o segurado – pagar o prêmio – e dessas obrigações se 

infere, também, que o contrato é oneroso, por criar vantagens, ou 

expectativa de vantagens patrimoniais, para ambas as partes. Pois bem, 

caso antes da mudança de seguradora por parte da autora, esta tivesse 

se envolvido em sinistro, indubitavelmente estaria coberta pelas benesses 

do seguro, vez que, conforme previsão contratual, o mesmo renovou-se 

automaticamente, conforme anos anteriores. Em vista disso, tenho que a 

autora deveria ter sido mais diligente e verificado o prazo final de 

cobertura de seu contrato, uma vez que rescindi-lo após renovado não 

torna a cobertura pretérita não prestada, posto que, a disposição da 

prestação de serviço estava a mercê da parte reclamante caso fosse 

necessário naquele lapso temporal onde houve descontos das parcelas 

contratuais. Em que pese a improcedência do ressarcimento material e 

indenizatório, tenho que a liminar deferida se mostra escorreita, vez que 

manifestou de forma legítima a rescisão do contrato, sem prejuízo de sua 

higidez até aquele momento. Tenho desta forma que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como da legalidade das 

cobranças de valores devidos até o momento da tutela deferida em 

atendimento ao desejo do segurado em romper o contrato de seguro. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente a ação, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil 

do pleito do reclamante, para o fim de: - Confirmar a liminar deferida ab 

initio, tornando rescindido o contrato com a reclamada a contar da data da 

concessão da tutela; - Julgar improcedentes os pedidos inerentes a danos 

materiais, restituição e indenização moral. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste, 20 de outubro de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste, 20 de outubro de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

JANAINA KACIA DOS SANTOS MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000659-05.2017.8.11.0037 Reclamante: JANAINA KACIA DOS SANTOS 

MACEDO Reclamadas: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 

LTDA, PANASONIC DO BRASIL LIMITADA SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Relata a parte autora que 

no dia 05/07/2016 comprou da promovida RICARDO ELETRO um FORNO 

MICROONDAS PANASONIC, pagando o valor de R$ 379.90; que por volta 

do dia 12 de novembro de 2016 o mesmo apresentou defeito, pois 

instantaneamente deixou de funcionar; na data de 22/11/2016 a 

consumidora entrou em contato com a assistência técnica da Panasonic 

através do 0800, requerendo o conserto do aparelho, momento em que a 

instruiu a procurar uma assistência técnica mais próxima; que remeteu o 

produto através do correio para a requerida consertar; que passados 45 

dias não obteve o produto de volta. Liminar deferida. Sustenta a reclamada 
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PANASONIC DO BRASIL LIMITADA em sua contestação a inexistência de 

quaisquer danos morais passíveis de indenização e requer que seja 

julgada totalmente improcedente. Aduz a empresa ré CARLOS SARAIVA 

IMPORTACAO E COMERCIO LTDA necessidade de perícia, ilegitimidade 

passiva ad causam, que a parte consumidora tentar usar a Justiça para 

obter vantagens financeiras, ainda mais contra quem não detém 

legitimidade, dessa forma, partindo deste preceito legal, fica óbvia a não 

responsabilidade do lojista demandado. É o breve relato. Das Preliminares 

Arguidas. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação 

deve ser afastada. O consumidor pode dirigir sua pretensão contra 

qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e 

serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo 

único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex. Rejeito também 

a preliminar de necessidade de perícia haja vista a inexistência de 

complexidade para a resolução do problema, motivo pelo qual revela-se a 

competência do Juizado Especial, além disso, os autos contêm evidências 

materiais que serão tratadas na fundamentação do mérito, que dispensam 

a obtenção de outras provas. Decido. O pedido de indenização tem como 

causa de pedir não somente o vício do produto, mas também a assistência 

não prestada ao consumidor. As partes reclamadas, no mérito, alegam 

ausência de provas que consubstanciem a versão explanada pela parte 

autora. A reclamante comprovou o envio do produto, bem como a busca 

pela resolução do problema, que de forma persistente não foi resolvida, 

por sua vez, as requeridas se limitaram a negar qualquer ilícito praticado, 

não anexaram em suas defesas comprovante de remessa do produto de 

volta à parte requerida, laudo técnico do produto ou qualquer outra prova 

que as elidissem da responsabilidade civil no caso em tela. A requerida 

PANASONIC somente devolveu o valor despendido pelo produto viciado 

após o ajuizamento da presente ação, restando incontroverso que caso 

não houvesse a parte requerente demandado judicialmente, tal providência 

não teria ocorrido. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC, o que não 

ficou demonstrado no caso em tela. Quanto aos danos morais, há a 

quebra da boa-fé objetiva e a geração de expectativa e insegurança no 

consumidor, que pagou o valor respectivo ao bem e está à mercê da boa 

vontade das reclamadas na resolução do problema. Vide o entendimento 

da Turma Recursal nesse mesmo sentido: “EMENTA: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA COM DEFEITO - DESÍDIA 

EM EFETUAR A TROCA - DANO MORAL CONFIGURADO - 

QUANTIFICAÇÃO - JUROS DE MORA. 1) O fornecedor e o fabricante são 

solidariamente responsáveis pelos danos morais causados ao consumidor 

decorrentes da demora excessiva e injustificada na troca do produto 

adquirido com defeito. 2) A quantificação do dano moral obedece ao 

critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta 

o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor. 3) 

Tratando-se de ato ilícito, os juros moratórios referentes à indenização por 

danos morais hão de fluir desde a época do evento danoso, nos termos 

da Súmula nº 54 do STJ e do realinhamento de posição da Segunda Seção 

do STJ, a partir do julgamento REsp. 1.132.866/SP, j. 23.11.2011, Rel. para 

Ac. Sidnei Beneti. (Apelação Cível 1.0145.11.037000-7/001, Rel. Des.(a) 

Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/01/2013, 

publicação da súmula em 21/01/2013)” O art. 18, §1º, do CDC estipula em 

trinta dias o prazo para que os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis providenciem o saneamento pelos vícios apresentados ou 

devolução dos valores despendidos, o que não foi respeitado pelo 

reclamado, motivo pelo qual deve a requerida ser condenada, não 

somente compelida a cumprir a lei que já era ciente anteriormente a esta 

demanda. Posto isso, julgo procedente a ação, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil 

do pleito da parte reclamante, para o fim de: Condenar as reclamadas, 

solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos 

danos morais sofridos pelo reclamante, e que deverão ser acrescidos de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um 

por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, considerando 

que o valor do dano foi aferido/projetado para a presente data, estando já 

atualizado. Determino a liberação do valor depositado pela requerida sob o 

id 5775742 em favor da parte reclamante. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 20 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 20 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012147-66.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DARCI DA ROCHA (ADVOGADO(A))

JOSE DARCI DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOMBAS INJETORAS 3 TCHE LTDA - ME (REQUERIDO)

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012147-66.2016.8.11.0037 Reclamante: JOSE DARCI DA ROCHA 

Reclamada: BOMBAS INJETORAS 3 TCHE LTDA - ME SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. O 

reclamante alega ter contratado o requerido para realizar serviço no 

catalisador de seu veículo, que pagou pelo serviço, todavia, não houve a 

resolução do problema. Sustenta a requerida em sua contestação 

preliminar de necessidade de perícia e no mérito que o veículo do autor 

sequer estava funcionando quando chegou à empresa reclamada, sendo 

que na oportunidade em que foi feita a análise de qual problema tinha o 

veículo do autor, constatou-se que o defeito era na peça chamada 

catalisador, que no mesmo ato foi informado ao autor que o correto era 

proceder com a troca da peça do catalisador inteira, que ajustaram o valor 

do serviço no valor de R$ 2.200,00. Que ao contrário do que foi alegado 

pelo reclamante jamais foi informado que o valor do serviço ficaria em R$ 

600,00, até porque foram realizados outros serviços, como reboque e 

análise do problema mecânico. Serviço foi devidamente prestado pela ré, 

sendo que, inclusive, foi a mesma quem conseguiu fazer o veículo do 

autor retornar a funcionar para rodar, que o autor colaciona o valor da 

peça nova, sem comprovar que desembolsou o valor do referido sensor 

no importe de R$ 3.500,00 É o breve relato. Da Preliminar. Rejeito a 

preliminar de necessidade de perícia haja vista a inexistência de 

complexidade para a resolução do problema, motivo pelo qual revela-se a 

competência do Juizado Especial, além disso, os autos contêm evidências 

materiais que serão tratadas na fundamentação do mérito, que dispensam 

a obtenção de outras provas. Decido Compulsando os autos verifico que a 

parte autora busca compensação financeira pela contratação de serviços 

mecânica contratados com a parte ré que não foram devidamente 

prestadas. Incontestavelmente o veículo do autor quedava-se enguiçado 

quando da contratação da empresa ré, que em contrapartida realizou uma 

série de serviços, entre eles, diagnosticou a necessidade de uma limpeza 

para solucionar o problema, limpeza esta que supostamente foi prestada e 

posteriormente quitada pela parte requerente, todavia, após a retirada do 

veículo foi necessário novo conserto, desta vez em outra mecânica, que 

justificou a necessidade da mesma limpeza para resolver o insistente 

problema técnico e que assim que realizado restaurou o funcionamento da 

caminhonete. Em sua defesa a demandada alegou ter realizado vários 

serviços, entre eles o de guincho, bem como de ter alertado o autor que 

somente a limpeza não resolveria o problema e seria necessário a compra 

de uma nova peça, contudo, realizou a limpeza. Diante do desdobramento 

dos fatos e provas juntadas, verifico que a reclamada deixou de prestar 

um bom serviço, visto que, comprometeu-se a realizar limpeza que se foi 

prestada, foi realizada de forma inadequada, uma vez que outra oficina 

mecânica realizou o mesmo trabalho e solucionou o bloqueio de partículas 

no catalisador que impediam o seu perfeito funcionamento. De outra 

banda, a requerida não demonstrou fato que a eximisse da 

responsabilidade de indenizar, senão: Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do 
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NCPC. Diante do persistente problema, o autor permaneceu dias sem seu 

veículo, além de ser compelido a deixar de realizar outras tarefas para 

conseguir de fato consertar sua caminhonete, o que não teria ocorrido se 

a parte requerida tivesse realizado o serviço satisfatoriamente, destarte, 

verifico a incidência de danos morais. Tenho desta forma que restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, bem como da 

má prestação de serviços realizados. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o 

fim de: Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 450,00 (quatrocentos 

e cinquenta reais) referente conserto e limpeza do catalisador. Valor que 

deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da citação válida. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento de danos materiais no valor pretendido uma vez que não 

verifico sua pormenorização ou notas fiscais que justifiquem o pleito. 

Condenar a parte reclamada ao pagamento de danos morais no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais), valor que deverá ser corrigido pelo índice INPC e 

acrescido de juros de 1% ao mês desde o arbitramento desta sentença, 

considerando que o valor do dano foi aferido/projetado para a presente 

data, estando já atualizado. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 20 de outubro de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste, 20 de outubro de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010863-23.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE RESPLANDE DA SILVA (REQUERENTE)

JULIANA COPETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GOMES VIGIDO (ADVOGADO(A))

PRIVALIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010863-23.2016.8.11.0037 Reclamante: FRANCIELE RESPLANDE DA 

SILVA Reclamada: PRIVALIA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. Alega a parte requerente que na data de 03/04/2016 

realizou um pedido de nº PE13622421, referente a 02 (dois) relógios da 

marca “Orient”, totalizando a compra no valor de R$ 586,98, ocorre que na 

data de 14/04/2016, a autora, por curiosidade entrou no site da requerida 

para verificar como estava o andamento de seu pedido, quando 

simplesmente foi surpreendida pela informação de que havia sido 

cancelado. Se defende a parte demandada alegando que o pedido autoral 

não merece prosperar, isso porque, a autora conhece as condições de 

uso do site, especialmente no tocante à limitação de peças em estoque, 

estorno da venda foi realizado em 17/04/02016 para reembolso em até 

duas faturas subsequentes. É o breve relato. Decido. A parte autora 

alegou que teve sua compra cancelada arbitrariamente, fato que gerou 

obrigação de indenizar, de outra banda, a empresa ré se defende 

alegando que houve necessidade de cancelamento e estorno diante da 

indisponibilidade dos produtos adquiridos pela parte autora. Verifico que 

apesar do cancelamento súbito da compra realizada, todo ocorrido se deu 

de forma célere, ou seja, no dia 03/04/2016 houve a compra, no dia 

14/04/2016 houve o cancelamento e por fim no dia 17/04/2016 houve o 

estorno do valor, que inicialmente foi negado pela parte autora, entretanto, 

após a apresentação da contestação a realidade se mostrou diversa. 

Diante de toda marcha processual, concluo que o imbróglio ocorrido não 

se mostrou suficiente para gerar qualquer tipo de indenização, tratando-se 

de mero aborrecimento, tendo a requerida procedido em obediência ao 

CDC, senão: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis 

ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo 

máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - 

o abatimento proporcional do preço.” Pelo exposto, julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 20 de outubro de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 20 de outubro 

de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001061-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS B. DA SILVA (REQUERIDO)

LIDIANE SILVA RODRIGUES SOUSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001061-86.2017.8.11.0037 Reclamante: S LOPES RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - EPP Reclamada: MARCOS B. DA SILVA SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando 

o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Alega a 

parte requerente que surpreso com a notícia que seu nome estava 

negativado e convicto de não possuir qualquer dívida que justificasse tal 

restrição de crédito, o requerente solicitou consulta no SPC e no extrato 

constou dois registros de cheques sendo: número do cheque inicial/final n. 

42 no valor de R$ 10.500,00 da agência: 4345 Banco 756 Sicoob desta 

cidade, e número do cheque inicial/final n. 43 no valor de R$ 12.000,00 da 

mesma agência Sicoob; o nome do reclamante foi inserido no dia 

13/06/2016; o reclamante, por dificuldades financeiras, não conseguiu 

honrar com o pagamento nas datas descritas no cheque, o que ocasionou 

a devolução dos cheques por motivo 12, no entanto, procurou o 

reclamado algum tempo depois e quitou os cheques; ao fazer o pagamento 

o reclamado lhe entregou os cheques para que levasse a sua agência e 

pedisse a baixa, como procedeu, porém, seu nome permaneceu 

indevidamente negativado. Liminar deferida. Se defende a parte 

demandada alegando que o autor tinha plena consciência de que seu 

cheque estava custodia do requerido e que, em razão disso, obrigou-se a 

pagar à quantia devida, Em primeiro lugar cumpre mencionar que em 

momento algum o autor demonstrou que o autor efetuou o pagamento no 

prazo previamente acordado, certamente, este seria um requisito 

essencial na presente ação. É o breve relato. Decido. Compulsando os 

autos verifico que o requerente confessou sua inadimplência, o que 

ensejou o apontamento negativo, todavia, alga ter permanecido em 

demasia no rol dos inadimplentes, uma vez já ter quitado os cheques. 

Infere-se dos autos que a parte reclamante devia para a parte reclamada, 

entregando em pagamento os cheques do Banco Sicoob, nos valores de 

R$ 10.500,00 (...) e R$ 12.000,00 (...). O reclamante os inadimpliu, sendo 

depositados pelo reclamado (credor) e devolvidos por duas vezes, o que 

ensejou a inscrição nas negativações em razão da incidência da alínea 12 

(cheques devolvidos sem provisão de fundos, por duas vezes). 
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Posteriormente, a parte reclamante efetuou os pagamentos ao reclamado, 

que desincumbiu de seu ônus, dando a referida quitação e entregando as 

cártulas à parte reclamante para que providenciasse junto à agência 

bancária as respectivas baixas. Esses fatos são incontroversos, 

conforme confirmado na pedição inicial, no sentido de que "O reclamante, 

por dificuldade financeira, não conseguiu honrar com o pagamento nas 

datas descritas nos cheques, o que ocasionou a devolução dos cheques 

por motivo 12, no entanto, procurou o reclamado algum tempo depois e 

quitou os cheques. Ao fazer o pagamento, o reclamado lhe entregou os 

cheques para que levasse à sua agência e pedisse a baixa dos mesmos, 

e assim o fez, consoante faz prova recibo anexo do banco sicoob". Ora, 

foi o reclamante quem deu causa à inscrição de seu nome nos órgãos de 

restrição ao crédito. Por sua vez, não se pode imputar ao reclamado a 

culpa pela demora na baixa. Com a devolução dos cheques, o próprio 

sistema de compensação bancária promove a inscrição da devolução nos 

órgãos de proteção ao crédito. Era do emitente do cheque (reclamante) a 

obrigação de providenciar a baixa no cadastro de cheques sem fundos. O 

reclamado se desincumbiu de sua obrigação ao entregar as cártulas ao 

emitente, para que este providenciasse junto ao banco a exclusão. O 

próprio reclamante confirma e comprova que o fez, protocolando os 

cheques junto ao Banco SICOOB, para fins de providências de baixa nos 

órgãos de restrição ao crédito/CCF, conforme comprova documento do id. 

5782227. Se houve falha, esta não pode ser imputada ao reclamado. 

Assim, não se vislumbra absolutamente nenhuma responsabilidade do 

reclamado sobre a demora na exclusão da restrição, não se podendo 

imputar ao mesmo qualquer obrigação indenizatória, por absoluta ausência 

de ato ilícito por parte do mesmo. Pelo exposto, julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 20 de outubro de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 20 de outubro 

de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL (ADVOGADO(A))

GISELLE SAGGIN PACHECO (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000904-16.2017.8.11.0037 Reclamante: JOAO BATISTA COSTA SILVA 

Reclamada: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Alega a parte autora que teve seu nome protestado indevidamente 

pela requerida diante de dívida adimplida, requerendo indenização por 

danos materiais, morais e lucros cessantes. Em contestação alega a parte 

requerida ilegitimidade passiva e no mérito que ao contrário do que alega o 

autor em sede de inicial, não houve comunicação alguma à Cooperativa 

Requerida acerca dos supostos pagamentos, cumprindo assim, a 

Cooperativa Requerida, por ordem prévia da empresa 

CEDENTE/SACADORA, apontou os títulos ao protesto, na condição de 

mandatário. É o breve relato. Da Preliminar. A preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida em contestação deve ser afastada. O consumidor pode 

dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e 

comercial do produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, 

prevista no parágrafo único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo 

codex. Decido. O protesto do nome da parte autora é fato incontroverso, 

bem como é patente o adimplemento tempestivo do título. Conquanto tenha 

alegado a requerida ilegitimidade passiva, vez que nunca contratou com a 

parte reclamante, verifico que em verdade a instituição financeira realizou 

contrato de cessão de crédito com a emitente original do título, destarte, 

conclui-se que a demandada agiu em nome próprio, pleiteando direito 

creditício adquirido através de contrato de cessão de crédito e não a 

mando da pessoa jurídica KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA. Outrossim, a 

própria confessa em sua contestação que não foi informada a respeito do 

adimplemento da parte autora, todavia, tais argumentos não servem para 

elidi-la da ilegalidade perpetrada. Assim o apontamento dos dados da parte 

reclamante nos órgãos de proteção constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Insta 

ressaltar que a responsabilidade de referida reclamada como fornecedor 

de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a reclamante. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil 

Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, 

inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua 

honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde de prova da 

ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras 

de experiência comum. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da 

exordial com resolução do mérito, fulcrado no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - Declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; - Determinar a 

baixa/exclusão definitiva dos protestos realizados pela requerida, objeto 

desta demanda; - Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, considerando que o valor do dano foi aferido/projetado para a 

presente data, estando já atualizado. Deixo de condenar a reclamada na 

repetição em dobro dos valores cobrados vez que a requerida não 

recebeu os valores cobrados indevidamente; Com relação aos lucros 

cessantes, referem-se aos danos materiais efetivos sofridos por alguém, 

em função de culpa, omissão, negligência, dolo, imperícia de outrem. Para 

caracterização do pleito, há necessidade de efetiva comprovação dos 

lucros cessantes – não basta argumentar que existiram, deve-se 

prová-los. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 20 de outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 20 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (REQUERIDO)

JAQUELINE PIOVESAN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000025-43.2016.8.11.0037 Reclamante: JOAO BATISTA COSTA SILVA 

Reclamada: KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Alega a parte autora que teve seu nome protestado indevidamente pela 

requerida diante de dívida adimplida, requerendo indenização por danos 

materiais, morais e lucros cessantes. Em contestação alega a parte 

requerida que não pode ser condenada a suportar qualquer indenização 

moral e material em face do requerente, mormente porque não agiu com 

culpa ou dolo para o infortúnio que, supostamente, teria vitimado o autor, 

isso porque a requerida tomou todas as medidas e diligências que lhe 

eram cabíveis, a fim de afastar a ocorrência dos protestos em questão, a 

requerida passou a emitir suas duplicatas com endosso na modalidade 

translativa, para que, assim, pudesse antecipar o recebimento das 

parcelas devidas por seus clientes, que ocorre, que após o citado 

endosso, a requerida deixa de possuir qualquer relação com a cobrança 

do título e consequentes protestos, ao tomar ciência dos referidos 

protestos, supostamente indevidos, a requerida verificando que, de fato, o 

requerente não se encontrava inadimplente consigo, diligenciou junto ao 

cartório do 2º ofício de PRIMAVERA DO LESTE/MT, pleiteando a baixa dos 

protestos em nome do requerente, contudo, mesmo diante dos esforços 

exarados pela requerida, que o cartório se negou a dar baixa no referido 

protestos, informando que em razão dos títulos protestados possuírem 

endosso translativo, a baixa do protesto somente poderia ser efetuada 

com a declaração de anuência da instituição financeira credora dos 

mesmos e apresentante dos títulos à protesto, ou seja, do SICREDI – 

OURO VERDE. É o breve relato. Decido. O protesto do nome da parte 

autora é fato incontroverso, bem como é patente o adimplemento 

tempestivo do título, todavia, verifico que o titular do apontamento negativo 

é diverso da demandada, uma vez que ocorreu cessão de crédito com 

instituição financeira, que por sua vez realizou o protesto, destarte, tenho 

que a requerida é ilegítima para responder pela inscrição indevida. 

Conquanto a requerida não tenha realizado o protesto, esta recebeu o 

valor que gerou a cobrança indevida, sem restar devidamente 

comprovado nos autos que houve a contraprestação pelo serviço 

pactuado, assim, concluo pela cobrança indevida. Insta ressaltar que a 

responsabilidade de referida reclamada como fornecedor de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a reclamante. Os 

artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

A reclamada agiu, portanto, de forma ilícita e, inegavelmente, violou o 

patrimônio moral da autora, causando lesão a sua honra e reputação. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da exordial com 

resolução do mérito, fulcrado no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de: - Confirmar a liminar 

deferida ab initio e declarar inexigível o débito discutido na presente 

demanda; - Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, considerando que o valor do dano foi aferido/projetado para a 

presente data, estando já atualizado. Com relação aos lucros cessantes, 

referem-se aos danos materiais efetivos sofridos por alguém, em função 

de culpa, omissão, negligência, dolo, imperícia de outrem. Para 

caracterização do pleito, há necessidade de efetiva comprovação dos 

lucros cessantes – não basta argumentar que existiram, deve-se 

prová-los, o que não ocorreu nestes autos. Por isso, indefiro essa verba. 

Indefiro, também, o reembolso por contratação de advogado (a) para 

promover a presente ação, por incompatível com os princípíos norteadores 

do Juizado Especial Cível, em especial a inexistência de honorários em 

primeiro grau, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 20 de 

outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 20 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON BENEDITO ROMAGNOLI (REQUERENTE)

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

LISA FABIANA BARROS FERREIRA (ADVOGADO(A))

PNEUS VIA NOBRE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000133-38.2017.8.11.0037 Reclamante: ADEMILSON BENEDITO 

ROMAGNOLI Reclamadas: BANCO DO BRASIL AS e PNEUS VIA NOBRE 

LTDA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte requerente que realizou uma compra na loja da 

segunda requerida na data de 22/09/2016 no valor de R$ 7.775,00 

conforme NF-e 000.014.807 com pagamento em duas prestações através 

de dois boletos bancários entregues no endereço do requerente através 

de um funcionário da requerida, que seriam pagos da seguinte forma: 

Vencimento para 22/10/2016 no valor de 3.887,50 e vencimento para 

22/11/2016 no valor de 3.887,50. O primeiro pagamento foi realizado 

através do boleto n. 237-2 através da agência/código do beneficiário 

2372-8/9217-7, já o segundo pagamento feito através do boleto n. 001-9 

(fraudado) através da agência/código do beneficiário 2372-8/5273-6, 

recebido através de seu e-mail, neste e-mail veio o número da NF a data 

do vencimento e o valor da parcela, todos de conformidade com a Nota 

Fiscal de origem dos boletos. Se defende a requerida BANCO DO BRASIL 

alegando preliminar e no mérito a inexistência de danos morais, que o 

requerente é o único que pode ter concorrido diretamente para o evento 

noticiado, não podendo atribuir eventuais imprudências e negligencias ao 

banco requerido, uma vez que o requerente efetuou a impressão de boleto 

que assume ter recebido da segunda requerida. Se defende a requerida 

PNEUS VIA NOBRE LTDA alegando preliminar e no mérito que a pretensão 

autoral não merece acolhimento, porquanto a requerida PNEUS VIA 

NOBRE, não praticou qualquer ato ilícito contra o autor, que o autor 

contribui e muito para a concretização da fraude, pois foi desatento aos 

fatos, não houve qualquer questionamento sobre a clara divergência de 

dados do boleto enviado no e-mail fraudado. É o breve relato. Das 

Preliminares. Rejeito a preliminar de necessidade de perícia haja vista a 

inexistência de complexidade para a resolução do problema, motivo pelo 

qual revela-se a competência do Juizado Especial, além disso, os autos 

contêm evidências materiais que serão tratadas na fundamentação do 

mérito, que dispensam a obtenção de outras provas. Em que pese à 

arguição de falta de interesse de agir, razão não lhe assiste. Com efeito, 

há legitimidades das partes por serem titulares da relação jurídica de 

direito material. Há, por outro lado, interesse de agir, porquanto o 
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reclamante não obteria a apreciação do seu pedido sem a referida 

demanda. E, outrossim, há adequação por se tratar de procedimento 

correto para o questionamento de sua pretensão de direito material. Por 

fim, o pedido é possível por não ofender a moral nem os bons costumes. A 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação deve ser 

afastada. O consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos 

envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se 

de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7º do 

CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex. Decido. Alega a parte autora que 

foi vítima de fraudador que a induziu a erro, fazendo acreditar que estava 

quitando dívida com desconto, quando em verdade estava pagando valor 

a terceiro imbuído de má-fé, que confeccionou boleto com dados similares 

à compra efetivamente realizada pela parte autora, inclusive utilizando-se 

de conta bancária da mesma instituição financeira originalmente 

contratada para emitir o boleto. Compulsando o arcabouço probatório, 

verifico que ambas reclamadas em seu mister econômico não se 

precaveram ou investiram em formas de evitar casos como o relatado 

nesta demanda, vez que é visível que houve vazamento de dados da 

compra (que induziu a parte reclamante a erro), bem como a requerida 

BANCO DO BRASIL sequer tentou mitigar o problema apresentado, vez 

que não demonstrou qualquer providência quanto ao estelionatário que 

utilizou seus serviços para praticar o crime. Conforme preleciona o 

Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 479 - As instituições financeiras 

respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo 

a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações 

bancárias.” As requeridas não se desincumbiram de provar a ausência de 

responsabilidade na ilegalidade perpetrada com a parte requerente. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, inciso II, do NCPC. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

reclamada como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Portanto, inequívoco que houve falha na prestação 

do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 

A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos 

danos causados. Sopesando tais orientações e ponderando as 

circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a fixação da 

verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a justa 

proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem 

como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter 

compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão 

indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, 

suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas 

pelo agente causador do dano. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente os pedidos da exordial com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do 

pleito do reclamante, para o fim de: - Declarar inexigível o valor cobrado 

em aberto, em decorrência de pagamento a terceiro fraudador; - Condenar 

as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença,considerando que o valor do dano foi aferido/projetado para a 

presente data, estando já atualizado. Deixo de condenar as reclamadas na 

repetição de indébito vez que não houve má-fé na aludida cobrança. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 20 de outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 20 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI (ADVOGADO(A))

GLEIDSON DE ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000329-71.2018.8.11.0037 Reclamante: GLEIDSON DE ALMEIDA LIMA 

Reclamadas: VIVO S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte requerente que verificou que seu nome estava 

incluído no cadastro dos inadimplentes indevidamente pela requerida. Se 

defende a requerida sustentando ausência de juntada do comprovante de 

residência da parte autora, ausência de juntada do comprovante original 

da negativação expedida pelos órgãos de proteção ao crédito, 

comprovação do contrato por meio de telas sistêmicas, reconhecido como 

meio de prova válido pelo judiciário, que é importante ressaltar que no 

caso concreto, não existe contrato escrito, pois o consumidor inicialmente 

comprou um chip pré-pago, vindo posteriormente migrá-lo para um plano 

controle/pós, passando então receber faturas mensais. É o breve relato. 

Da Preliminar de Mérito. A respeito do pedido de extinção da lide diante da 

ausência do comprovante de residência da parte autora, ou comprovante 

de negativação retirado no órgão emissor, não verifico irregularidade que 

possa impedir o julgamento do mérito do presente feito, destarte, rejeito as 

preliminares. Decido. A parte reclamante refutou o apontamento negativo 

inserido em seu CPF, por sua vez a parte reclamada não se eximiu da 

ilegalidade noticiada. A parte requerida não anexou aos autos qualquer 

documento idôneo que respaldasse o apontamento negativo. A reclamada 

justificou a ausência de contrato em vista da migração de plano pré-pago 

para plano pós-pago, que portanto, somente a partir daquele momento 

houve emissão de faturas, contudo, não juntou sequer uma fatura. O 

extrato juntado como prova da negativação se mostra suficientemente 

hábil para demonstrar o apontamento, uma vez que a requerida não 

demonstrou que seu conteúdo revela-se equivocado. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” A simples negativação indevida 

enseja dano moral e direito a indenização, independentemente de qualquer 

outra prova, porque, neste caso, é presumida a ofensa à honra e ao bom 

nome do cidadão ofendido. Portanto, inequívoco que houve falha na 

prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização 

objetiva pelos danos causados. Sopesando tais orientações e ponderando 

as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a fixação da 

verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a justa 

proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem 

como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter 

compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão 

indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, 

suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas 

pelo agente causador do dano. Ante o exposto, julgo procedente os 

pedidos da exordial com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante, 

para o fim de: - Declarar inexigível a dívida discutida e condenar a 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos 

morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um 

por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, considerando 

que o valor do dano foi aferido/projetado para a presente data, estando já 

atualizado. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 
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Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 20 de outubro de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 20 de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DE ALMEIDA FERNANDES (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000215-35.2018.8.11.0037 Reclamante: CELIO DE ALMEIDA FERNANDES 

Reclamada: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida, que não possui dívida 

alguma, que não foi notificada da negativação. Se defende a parte 

requerida alegando ausência de culpa da empresa requerida – 

regularidade na contratação dos serviços, que restou localizada em nome 

da parte autora a linha 65-9672-2623, sob o número de contrato: 

0242002845, ausência de danos morais, flagrante má-fé do autor e que a 

parte autora é devedora do montante de R$ 102,92. É o breve relato. 

Decido. O autor havia impugnado a negativação realizada em seu nome, 

negando a dívida, todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da 

dívida e negativação, qual a parte reclamante não comprovou o 

recolhimento. A demandada além de discorrer sobre a relação comercial e 

jurídica com a parte requerente, detalhou a dívida e juntou várias faturas 

decorrentes da prestação de serviço. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, comprovando assim a relação comercial e débito entre os 

litigantes. No caso, as telas de evidência denotam a contratação, pela 

parte reclamante, do plano controle sob o número 66 9672-2623, bem 

como que houve pagamentos das faturas de março a julho/2015, 

conforme telas da contestação, situação que não se coaduna com a 

hipótese de fraude. Nessa modalidade, é comum o consumidor adquirir um 

chip pré-pago e migrar, posteriormente, para o plano controle Pós. As 

telas sistêmicas são coerentes. Traz a informação de pagamentos 

diversos; a data da contratação como sendo 17.03.2015, e a partir de 

então gerando cobranças, que foram pagas por meses ininterruptos até a 

inadimplência, que ocorreu a partir da fatura agosto/2015. Não há 

contradição com a negativação, pois esta reflete não somente o 

inadimplemento da fatura de agosto/2015, com vencimento em 10.09.2015, 

mas também as posteriores. é sabido que o fornecedor de telefonia indica 

no ato de negativar a data do primeiro inadimplemento, tanto que este 

ocorreu em 10.09.2015 e a negativação somente foi disponibilizada em 

08.01.2016, denotando que outros inadimplementos se seguiram até o 

cancelamento do contrato e o envio dos débitos para os órgãos de 

restrição ao crédito. A parte reclamante, já na inicial começa justificando 

que a negativação discutida nestes autos é a mais antiga, no intuito de 

afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ e não colocar por terra seu 

pretenso direito a indenização. Realmente, é a mais antiga a ser 

disponibilizada. Contudo, não é a dívida mais antiga inadimplida. Embora 

posterior, outro fornecedor a negativou por dívida preexistente a esta, no 

valor de R$ 1.514,88 (...), valor que a parte reclamante não nega que 

deve, mesmo porque não mantém qualquer demanda neste Juízo para 

desconstituí-la. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas 

também da inscrição ora discutida. Pelo exposto, julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo procedente 

o pedido contraposto para determinar a reclamante a pagar R$ 102,92. O 

valor deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% ao 

mês desde a data do pedido contraposto. Indefiro a gratuidade de Justiça 

à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 20 de 

outubro de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 20 de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000213-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO QUEIROZ DUTRA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000213-02.2017.8.11.0037 

Promovente: ADELINO QUEIROZ DUTRA DE LIMA Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por ADELINO QUEIROZ DUTRA DE 

LIMA em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE 

MATO GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Das Preliminares A respeito do pedido de 

indeferimento da petição inicial alegado em sede de contestação, não 

vislumbro enquadramento da presente demanda nos casos elencados no 

artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto a preliminar de mérito vindicada. 

Passo à análise do mérito. Alegou o autor que, à época da propositura da 

ação estava com 79 anos de idade e apresentava Angina Pectoris (CID 

I20) e Hipertensão Arterial Sistemática, necessitando, com urgência, 

realizar o exame de ANGIOTOMOGRAFIA D-CORONARIAS. Aduziu ter 

solicitado ao Município de Primavera a realização do procedimento, 

entretanto foi informado que tal exame não estava previsto pelo Sistema 

Único de Saúde. Afirmou não possuir condições de arcar com os custos 

do exame, bem como que tal procedimento deveria ser realizado com 

extrema urgência, ante o possível agravamento do problema. O Estado 

emergiu contra a ordem e a qualquer determinação de multa que poderia 

ser deferida pelo magistrado. O Município de Primavera do Leste contesta 

a ação aduzindo que a responsabilidade pelo custeio do procedimento é 

do Estado de Mato Grosso. Analisando-se os autos, observa-se que a 

tutela de urgência foi deferida pela decisão de ID n° 4875159. Pois bem. 

Insta mencionar que a saúde da população é dever da União, Estados e 

Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles proporcionarem o 

suficiente para o seu bem estar. Assim, com fundamento no Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato 

que atente contra a sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo 

atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 
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profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que o paciente estava necessitando, 

realizar o exame de ANGIOTONOGRAFIA D-CORONARIAS, que, no 

entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e 

a demora agrava ainda mais o estado do autor. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pelo autor, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Cumpre mencionar que a tutela de urgência foi 

cumprida por meio de bloqueio judicial na conta do Réu Estado de Mato 

Grosso. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial e: a- A) Ratifico a liminar concedida nos autos. b- B) 

Condeno solidariamente os requeridos a submeterem o autor ao exame de 

ANGIOTONOGRAFIA D-CORONARIAS, além de fornecerem os demais 

tratamentos necessários ao restabelecimento de sua saúde, conforme 

requerido na petição inicial, desde que respeitando os limites do Juizado 

Especial. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença 

a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da 

Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 19 de outubro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 19.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012175-68.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CASA BRASIL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MG ELETRO COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012175-68.2015.8.11.0037 Promovente: CASA BRASIL COMERCIO DE 

MOVEIS LTDA - EPP Promovido: MG ELETRO COMERCIAL, IMPORTADORA 

E EXPORTADORA LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora quedou-se inerte quando deveria 

se manifestar. Conforme bem preceitua o inciso III do artigo 485 do Código 

de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. No caso 

em tela verifica-se que a parte permaneceu silente nos autos quando 

oportuno se manifestar, não havendo motivos para que a demanda exista 

indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto não cumprir seu 

papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, com fulcro 

no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, 

haja vista o abandono da causa. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 15 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 15 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012464-98.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARTINS (ADVOGADO(A))

SUPERMERCADO SÃO JOÃO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012464-98.2015.8.11.0037 Reclamante: IVONETE DA SILVA SANTOS 

Reclamada: SUPERMERCADO SÃO JOÃO SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida. Se defende a requerida 

alegando legitimidade da cobrança e validade do negócio jurídico, bem 

como realiza pedido contraposto e condenação em litigância de má-fé. É o 

breve relato. Decido. O autor havia impugnado a negativação realizada em 

seu nome, negando a dívida, todavia, a requerida informou detalhes 

ensejadores da dívida e negativação, a qual a parte reclamante não 

comprovou o recolhimento. A demandada, além de discorrer sobre a 

relação comercial e jurídica com a parte requerente, detalhou a dívida e 

juntou documentos decorrentes da prestação de serviço, inclusive 

“PROPOSTA DE EMISSÃO DE CARTÃO” assinado pela própria 

demandante, bem como notas e faturas de consumo realizado e não 
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quitados. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação 

do nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de vários documentos, demonstrando assim 

a relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o 

dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a 

verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à 

solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que 

circunda a negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. 

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela 

efetiva relação jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas 

do débito, mas também da inscrição ora discutida. Pelo exposto, revogo a 

liminar concedida anteriormente e julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo procedente o pedido 

contraposto para determinar a reclamante a pagar R$ 1.211,55. O valor 

deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% ao mês 

desde o vencimento. Indefiro o pedido de litigância de má-fé. Isento de 

custas. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 15 de 

outubro de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 15 de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010592-48.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA DA COSTA FRITZEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010592-48.2015.8.11.0037 Promovente: BRESSAN & CIA LTDA - ME 

Promovido: LUIZA DA COSTA FRITZEN SENTENÇA Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora quedou-se inerte 

quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua o inciso III do 

artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu silente 

nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos para que 

a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder Judiciário, visto 

não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há motivos para que 

este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. Ante o exposto, 

com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 15 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 15 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020072-50.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVANIR DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8020072-50.2015.8.11.0037 Reclamante: DALVANIR DA SILVA ARAUJO 

Reclamadas: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ESTADO DE MATO 

GROSSO SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, 

pleiteando a necessidade de dispensar o medicamento Duloxetina 60 mg e 

Pregabalina. Liminar deferida parcialmente. Contesta o Estado de Mato 

Grosso aduzindo responsabilidade dos municípios conforme portaria do 

ministério da saúde - ilegitimidade passiva do Estado, hipossuficiência 

financeira não demonstrada, comprometimento com o princípio da 

universalidade do acesso à saúde, impertinência da aplicação da multa 

diária. É o breve relato. Decido. Destaco que a Constituição Federal 

determina que a competência para cuidar da saúde e assistência pública é 

comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, 

inc. II, da CF), sendo que as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). 

No tocante ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.” 

(STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, 

DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o art. 198 

que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 
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p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, não houve nos autos 

prova de ausência dessa disponibilidade financeira para deixar de atender 

ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a pretensão deduzida em 

juízo é razoável porque a parte reclamante busca preservar a dignidade 

humana que é consequência da própria existência do homem. Sobre o 

assunto, defendendo que a determinação de promoção à saúde do 

cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio da reserva do 

possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento de remédios 

que necessita a reclamante, pois provou com os documentos encartados 

aos autos a sua necessidade. Pelo exposto, com arrimo no artigo 487, I, 

do Código de processo julgo procedente o pedido inicial, para ratificar a 

liminar deferida e condenar o reclamado a dispensar o medicamento 

pleiteado, pelo tempo necessário de acordo com a prescrição médica e 

respeitado o limite de alçada, consignando-se que a tutela jurisdicional já 

foi exaurida, inexistindo novo pedido de fornecimento. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 16 de 

outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 16 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011728-80.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011728-80.2015.8.11.0037 Reclamante: EUDER OLIVEIRA RIBEIRO 

Reclamadas: TAM LINHAS AÉREAS S/A SENTENÇA Dispensado o relatório 

em face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora recebeu o pagamento do objeto da lide, 

havendo comportamento processual de ambos que revela o 

reconhecimento do cumprimento integral da sentença. Diante do exposto, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 16 de outubro de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Transitada em julgado, 

arquive-se. Primavera do Leste - MT, 16 de outubro de 2.018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOELINA ROSA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000800-24.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOELINA ROSA VIEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de 

intimada, ficando evidenciando-se o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias, ficando a cargo da 

parte devedora emitir as guias pelo site do TJMT ou obtê-las junto à 

Secretaria Judiciária mediante comparecimento ou requerimento. Não 
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sendo pagas, anote-se (CNGC) e proceda-se à baixa dos autos. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 21 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004190-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER (ADVOGADO(A))

LUCINEIDE FERNANDES PEREIRA (REQUERENTE)

RAQUEL DREYER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1004190-02.2017.8.11.0037 Reclamante: LUCINEIDE FERNANDES PEREIRA 

Reclamada: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Afirma a parte autora que 

comprou 01 (um) FOGÃO MUELLER 04 (quatro) BOCAS MODERATTO G5 

STILLE A PRETO, no valor de R$ 480,00 em 26/01/2017, que somente no 

mês de maio começou a utilizar o produto com mais frequência, que após 

uma semana de uso o mesmo começou a apresentar vícios, que o produto 

estava na garantia, que o produto não foi consertado e seu dinheiro não 

foi devolvido. Se defende a parte reclamada alegando preliminar de 

necessidade de realização de perícia técnica, ilegitimidade passiva da 

contestante, ausência de vício de qualidade, que não há qualquer prova 

nos autos de que o produto apresente qualquer vício de qualidade É o 

breve relato. Das Preliminares. Rejeito a preliminar de necessidade de 

perícia haja vista a inexistência de complexidade para a resolução do 

problema, motivo pelo qual revela-se a competência do Juizado Especial, 

além disso, os autos contêm evidências materiais que serão tratadas na 

fundamentação do mérito, que dispensam a obtenção de outras provas. A 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação deve ser 

afastada. O consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos 

envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se 

de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7º do 

CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex. Decido. O que se depreende do 

caso em tela é que a parte reclamante noticiou suposto vício de qualidade 

de produto eletrodoméstico adquirido no estabelecimento comercial da 

parte reclamada. Inicialmente é cediço frisar que a parte demandante não 

anexou nos autos prova do problema técnico do produto adquirido. 

Somente nota fiscal, comprovante de pagamento e reclamação no 

PROCON datada de 04/07/2017. O produto, objeto desta demanda foi 

adquirido em 26/01/2017. A prova mais antiga de reclamação foi trazida 

pela requerida, e remonta a data de 05/05/2017, portanto, a primeira 

reclamação ocorreu depois de mais de 90 dias da compra. Importante 

salientar que inexiste nos autos nenhuma apólice de garantia estendida do 

produto. A parte requerida voluntariamente apresentou comprovantes de 

atendimento, que inclusive demonstram sua diligência em atender o 

consumidor após o exaurimento da garantia legal, de outra banda, a parte 

autora não evidencia reclamação posterior ao referido suporte. Incumbe 

ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos 

constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. “A 

regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de 

dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve 

ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o 

fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o 

contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 

2009, p. 160 )”. Assim, não há falar em indenização a título de danos 

materiais e morais, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da 

parte reclamada, que atendeu o reclamante, que por sua vez não cumpriu 

com seu mister de demonstrar que o problema técnico persistiu após o 

atendimento. Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida e julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de outubro de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 21 

de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011615-92.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KETELIN CARDOSO VIEIRA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011615-92.2016.8.11.0037 Reclamante: KETELIN CARDOSO VIEIRA 

Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão negativa creditícia 

em seu nome ajuíza ação reclamatória. Alega a requerida preliminar e no 

mérito diz não ter agido ilicitamente, débito regular decorrente de 

prestação de serviço telefônico referente a linha: 66996806746 e conta: 

0215818530, realiza ao final pedido contraposto e condenação da 

requerida em litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. O autor havia 

impugnado a negativação realizada em seu nome, que se refere a 

contratação serviços telefônicos, todavia, a requerida informou detalhes 

ensejadores da dívida e negativação, qual a parte reclamante não 

comprovou o recolhimento. A parte reclamada trouxe em sua petição de 

resistência indícios e provas da relação jurídica e débitos da parte 

requerente consigo, portanto, a anotação restritiva não se mostra ilegal. É 

certo que a prova unilateral, no caso, print screen (telas sistêmicas) do 

sistema da parte requerida não se mostra apta, por si a servir como prova; 

todavia, sua utilização é perfeitamente viável a corroborar as demais 

informações processuais. Especialmente pelo fato da parte reclamante ser 

devedora contumaz como ficou devidamente provado através do extrato 

de apontamentos pejorativos anexado nos autos. Pois bem. O dever de 

veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que 

as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se 

descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Pelo 

exposto julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Julgo procedente o pedido contraposto para 

condenar a reclamante ao pagamento da dívida no valor de R$ 169,78. 

Valor que deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros de 

1% ao mês desde o vencimento. Julgo improcedente o pedido de litigância 

de má-fé uma vez que não verifico sua incidência. Indefiro a gratuidade de 

Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de 

recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 
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Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 17 de outubro de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 17 

de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011361-22.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGE RODRIGUES CARVALHO (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011361-22.2016.8.11.0037 Reclamante: ROGE RODRIGUES CARVALHO 

Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão negativa creditícia 

em seu nome ajuíza ação reclamatória. Alega a requerida preliminar e no 

mérito diz não ter procedido ilegalmente contra a requerente, vez que a 

parte autora é titular do contrato 2076504906 e deve a importância de R$ 

606,31. Ao final requer a condenação da demandante em litigância de má 

fé e pedido contraposto. É o breve relato. Decido. O autor havia 

impugnado a negativação realizada em seu nome, todavia, a requerida 

informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a parte 

reclamante não comprovou o recolhimento. A parte reclamada trouxe em 

sua petição de resistência evidências da relação jurídica e débitos da 

parte requerente consigo, portanto, a anotação restritiva não se mostra 

ilegal. Os chamados print screen (telas sistêmicas) do sistema da parte 

requerida, por serem homologados pela agência reguladora como uma das 

formas de controle da contratação, são aptas a demonstrar a existência 

da contratação e do débito, quando COERENTES e corroboradas com as 

demais informações processuais, inclusive pelo fato da parte reclamante 

ser devedora contumaz, como ficou devidamente provado através do 

extrato de apontamentos pejorativos anexado nos autos. No caso, as 

telas de evidência denotam a contratação, pela parte reclamante, do plano 

controle sob o número 66 9653-4420, bem como que houve vários 

pagamentos mensais consecutivos, das faturas com competência março a 

julho/2011, vencimentos abril a agosto/2011, conforme tela juntada na 

contestação, situação que não se coaduna com a hipótese de fraude. 

Nessa modalidade, é comum o consumidor adquirir um chip pré-pago e 

migrar, posteriormente, para o plano controle. O inadimplemento ocorreu, 

pelo que está também evidenciado pelas telas (fls. 21 da contestação, 

dentro da contestação), a partir da competência agosto/2011, com 

vencimento em setembro/2011, estando composto o débito objeto de 

negativação da seguinte forma: R$ 421,94 (agosto/2011; R$ 108,43 

(set/2011) e R$ 75,94 (out/2011), redundando no valor negativado de R$ 

606,31 (...). Vê-se, então, que o inadimplemente se seguiu nos meses 

imediatamente posteriores à série de pagamentos regulares que foram 

feitos pelo reclamante. Com o inadimplemento, evidente o cancelamento da 

linha e a inserção do débito em órgão restritivo. A parte reclamante, por 

sua vez, não impugnou eficazmente as informações das telas de 

evidência, se limitando a negar a contratação. Aliás, procura justificar que 

a negativação discutida nestes autos é a mais antiga, no intuito de afastar 

a aplicação da Súmula 385 do STJ e não colocar por terra seu pretenso 

direito a indenização. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide 

permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes e 

regularidade não apenas do débito, mas também da inscrição ora 

discutida, não havendo que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. 

Consigno, por fim, que o reclamante é DEVEDOR CONTUMAZ, conforme 

se constata do extrato juntado na própria petição inicial, onde se verifica 

que, com exceção do débito lançado pela Claro S/A, que foi objeto de 

ação judicial que redundou em acordo, QUE RESTAM NADA MENOS QUE 

04 (QUATRO) OUTRAS NEGATIVAÇÕES, REALIZADAS POR OUTROS 

FORNECEDORES, QUE NÃO FORAM IMPUGNADAS NEM SÃO OBJETO DE 

AÇÃO JUDICIAL: SÃO ELAS: A) R$ 1.200,00 (...) PROMOVIDA POR 

SONAGLIO VEÍCULOS EM 20.12.2012; B) R$ 20,00 (...) PROMOVIDA POR 

DVD MANIA EM 21.03.2013 (dívida vencida em 04.06.2012); C) R$ 400,00 

(...) PROMOVIDA POR AUTO ESCOLA SENNA EM 25.11.2013; D) R$ 

150,00 (...) PROMOVIDA POR FUNERÁRIA SÃO JOSÉ EM 14.10.2014, 

todas inadimplidas e que persistem POR ANOS. Que moral creditícia tem o 

reclamante? Que abalo emocional tem o mesmo a ser ressarcido? Tais 

constatações mostram o perfil creditício bastante maculado do reclamante, 

que ao ver do Juízo, não tem moral creditícia. Isso é fato, tornando 

incongruente, salvo melhor juízo, o arbitramento de qualquer indenização 

em seu favor, mesmo porque, conforme fundamentação acima, este Juízo 

reconheceu a relação jurídica das partes em relação ao contrato objeto de 

discussão, assim também a legitimidade do débito e a legalidade da 

negativação. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Julgo procedente o pedido contraposto 

para condenar a reclamante ao pagamento da dívida no valor de R$ 

606,31. Valor que deverá ser corrigido pelo índice INPC e acrescido de 

juros de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos. Julgo 

improcedente o pedido de litigância de má-fé uma vez que não verifico sua 

incidência, senão mera "esperteza" visando obter uma vantagem 

pecuniária. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 17 de outubro de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 17 de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011994-33.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDIANA APARECIDA DELERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011994-33.2016.8.11.0037 Reclamante: CLAUDIANA APARECIDA 

DELERA Reclamada: CLARO S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão 

negativa creditícia em seu nome ajuíza ação reclamatória. Alega a 

requerida não ter agido ilicitamente, débito regular, ausência de 

comprovação de danos morais e incidência da súmula 385 do STJ. É o 

breve relato. Decido. A parte reclamante ajuizou a presente demanda 

questionando a negativação inserida pela parte requerida, acervando ser 

indevida. Conforme demonstrado pelo extrato de negativações trazido pela 

própria parte autora, a parte reclamante possui 3 anotações pejorativas 

inseridas em seu CPF, entre elas a contestada nesta lide. É importante 

enfatizar que o apontamento negativo mais antigo registrado no CPF da 

parte reclamante foi realizado pela empresa OMNI/PRIVATE LABEL OMNI 

em 04/06/2012, que inclusive foi objeto de discussão no processo 

8011993-48.2016.8.11.0037, que restou extinto por pedido de desistência 

do requerente. Portanto, conclui-se que, o requerente possuía 
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negativação prévia que apesar de contestada judicialmente não se 

mostrou ilegal no discorrer do processo. A parte requerida não trouxe aos 

autos nenhuma prova que respaldasse a inclusão do nome da parte 

autora no cadastro de inadimplentes. Equivocadamente alega a parte 

autora que a Súmula 385 do STJ não se aplica, colacionando 

jurisprudência, todavia, cabe esclarecer a parte autora e seu causídico, 

que, a jurisprudência é inaplicável ao caso. O julgado entende que a 

referida súmula é aplicada ao órgão de proteção ao crédito que deixa de 

notificar o devedor, e não que a súmula somente é aplicada à órgãos de 

proteção ao crédito. Ademais, tal jurisprudência trata-se de entendimento 

e não letra de lei ou súmula vinculante, portanto, a tese trazida a baile não 

merece guarida. Pois bem. Analisando os documentos anexados na 

petição inicial, verifico que o extrato de negativação juntado nos autos, 

demonstra que ao tempo da propositura da presente ação a parte 

promovente possuía outras negativações nos órgãos de proteção ao 

crédito, inclusive inseridas anteriormente a discutida nesta demanda. É 

sabido que a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", posto 

que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do 

fato. Entretanto, restando comprovado que há anotação preexistente do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção inexiste dano moral a ser 

indenizado, a teor do enunciado sumular nº 385, do Superior Tribunal de 

Justiça, verbis: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ). 

Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO – SÚMULA 385 DO STJ – 

APLICABILIDADE – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – DEVEDOR CONTUMAZ 

– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor ou prestador de serviço deve 

ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de 

danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação, inclusive em razão da ação de fraudadores. 

Se o consumidor junta aos autos documentos que embasam a sua 

pretensão, conferindo verossimilhança aos seus argumentos, compete ao 

prestador de serviço comprovar a regularidade das cobranças que 

efetuou. 2. Diante da inversão do ônus da prova que se opera por força 

do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, do débito que deu ensejo à anotação nos órgãos de 

proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu. 3. A 

jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que 

o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

147867820148110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/10/2014, Publicado no DJE 17/10/2014) 

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente para determinar a reclamada 

a exclusão definitiva do nome da reclamante de qualquer cadastro de mal 

pagadores quanto a dívida discutida na presente demanda, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil; 

Deixo de condenar a reclamada em danos morais pelos motivos expostos 

acima; Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 21 de outubro de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 21 de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011997-85.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

EMILIA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011997-85.2016.8.11.0037 Reclamante: EMILIA MARTINS DA SILVA 

Reclamada: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora 

irresignada com inclusão negativa creditícia em seu nome ajuíza ação 

reclamatória. Alega a requerida preliminar e no mérito diz não ter agido 

ilicitamente, débito regular decorrente do dos serviços de TV por 

assinatura prestada pela reclamada oriundas do contrato Claro TV 

(021/08562837-0), sob o plano Pacote Básico Essencial 14 MIG, serviço 

instalado em 22.08.2014, atualmente cancelado, ausência de 

comprovação de danos morais e incidência da súmula 385 do STJ. É o 

breve relato. Da Preliminar. A preliminar arguida por ausência de 

comprovante de residência em nome da própria parte autora restou 

superada, vez que, o documento juntado nos autos apesar de não figurar 

como titular o nome da parte reclamante é o endereço onde alega residir. 

Decido. A parte reclamante ajuizou a presente demanda questionando a 

negativação inserida pela parte requerida no CPF da parte autora, 

acervando ser indevida. Conforme demonstrado pelo extrato de 

negativações trazido pela própria parte autora, a parte reclamante possui 

5 anotações pejorativas inseridas em seu CPF, entre elas a contestada 

nesta lide. É importante enfatizar que o apontamento negativo mais antigo 

registrado no CPF da parte reclamante foi realizado pela empresa 

AVENIDA em 03/07/2013, que inclusive sequer foi objeto de discussão 

judicial. Portanto, conclui-se que, o requerente possuía negativação prévia 

em seu nome, que não se mostrou ilegal. A parte autora incoerentemente 

diz não incidir a súmula 359 do STJ no caso em tela, vez que discute a 

legalidade da negativação e não a ocorrência da prévia notificação, 

porém, expressamente em sua petição inicial acerva: “Impende destacar 

que a parte reclamada não cumpriu com sua obrigação legal de notificar a 

parte reclamante de forma premonitória acerca da inscrição nos órgãos de 

cadastros restritivos.” Por isso, cumpre informar o reclamante que a 

obrigação de notificar não é da parte reclamada, mas do órgão 

mantenedor, conforme preceitua a Súmula 359: “Súmula 359: Cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição.” Equivocadamente alega também 

que a Súmula 385 do STJ também não se aplica, colacionando 

jurisprudência, todavia, cabe esclarecer a parte autora e seu causídico, 

que, a jurisprudência é inaplicável ao caso. O julgado entende que a 

referida súmula é aplicada ao órgão de proteção ao crédito que deixa de 

notificar o devedor, e não que a súmula somente é aplicada à órgãos de 

proteção ao crédito. Ademais, tal jurisprudência trata-se de entendimento 

e não letra de lei ou súmula vinculante, portanto, a tese trazida a baile não 

merece guarida. Pois bem. Analisando os documentos anexados na 

petição inicial, verifico que o extrato de negativação juntado nos autos que 

ao tempo da propositura da presente ação a parte promovente possuía 

outras negativações nos órgãos de proteção ao crédito, inclusive 

inseridas anteriormente a discutida nesta demanda É sabido que a 

inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de 

indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", posto que prescinde 

da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato. Entretanto, 

restando comprovado que há anotação preexistente do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção inexiste dano moral a ser indenizado, 

a teor do enunciado sumular nº 385, do Superior Tribunal de Justiça, 

verbis: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ). Nesse 

sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – 
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INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO – SÚMULA 385 DO STJ – 

APLICABILIDADE – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – DEVEDOR CONTUMAZ 

– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor ou prestador de serviço deve 

ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de 

danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação, inclusive em razão da ação de fraudadores. 

Se o consumidor junta aos autos documentos que embasam a sua 

pretensão, conferindo verossimilhança aos seus argumentos, compete ao 

prestador de serviço comprovar a regularidade das cobranças que 

efetuou. 2. Diante da inversão do ônus da prova que se opera por força 

do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, do débito que deu ensejo à anotação nos órgãos de 

proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu. 3. A 

jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que 

o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

147867820148110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/10/2014, Publicado no DJE 17/10/2014) 

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente para determinar a reclamada 

a exclusão definitiva do nome da reclamante de qualquer cadastro de mal 

pagadores quanto a dívida discutida na presente demanda, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil; 

Deixo de condenar a reclamada em danos morais pelos motivos expostos 

acima; Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 21 de outubro de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 21 de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 176415 Nr: 8749-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANDERSON NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT/ 19456

 Código 176415

Vistos.

1. Tendo em vista que o advogado do réu foi intimado pelo diário eletrônico 

em 24/07/2018, e permaneceu inerte, deixando escoar in albis o prazo 

para apresentação das alegações finais (cf. certidão de fl. 98), nomeio a 

Defensoria Pública para que prossiga na defesa do acusado, devendo ser 

intimada a fim de que ofereça a peça faltante no prazo legal.

2. Desnecessária, no presente caso, a intimação pessoal do réu para 

constituir novo advogado, vez que o patrono por ele constituído não 

formalizou a renúncia do mandato que lhe foi conferido, em conformidade 

com o entendimento do Supremo Tribunal Federal em caso análogo:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO 

ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE 

DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. 

NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio 

do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à 

parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o 

ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A 

providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não 

apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a 

alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do 

réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu 

advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor 

constituído. Precedente. 4. Ordem denegada. (STF, HC 134217, Relator(a): 

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016).

Cumpra-se.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212728 Nr: 5354-82.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS MIRANDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FRANÇA TAVARES 

- OAB:MT 20490

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - remeto estes autos para seja 

intimado o advogado do acusado à apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, 

e nos termos do artigo 55, da Lei 11.343-2006.

Primavera do Leste-MT, 18 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 137556 Nr: 8717-19.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA DA SILVA, ISMAEL 

MENDONÇA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA ÁVILA 

VASCONCELOS - OAB:MT/ 18.110, MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:OAB-MT 17.795

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do Art. 162, § 4° do Código de Processo Civil, Art. 3° do 

Código de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça e Ordem de Serviço n° 01, 02, 03 e 04-09, Desta Vara, remeto 

estes autos para seja intimado o advogado do acusado à apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, resposta a acusação, tudo nos termos do artigo 

406, ambos do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 18 de dezembro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 103983 Nr: 2930-14.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI ANTONIO BELUSSO, JÚLIO CÉSAR 

CATELLI, RONALDO BORGES DE CARVALHO, LEODIR CARLOS DE 

MORAIS, WANDERLEY DOS SANTOS FELICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES 

CANABRAVA - OAB:13054, Claudiomar Antunes Santana - OAB:, 

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413, LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT, Valéria Aparecida Kechichian Santana - 

OAB:OAB-GO 16.875, WELYDA CRISTINA DE CARVALHO - 

OAB:OAB-MT 15.092
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 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 18 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187387 Nr: 2672-91.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRONILIO ANTÔNIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o assistente de acusação para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 18 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 159419 Nr: 148-58.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL VIEIRA, RODRIGO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Pinto - OAB:OAB-MT 

19.906

 Código 159419

1. Defiro o pedido contido na cota ministerial retro.

2. Cite-se o acusado Rodrigo de Souza Silva, por edital, com prazo de 15 

dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 

365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).

3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).

4. Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos.

5. Quanto ao acusado Michel Vieira, não verificadas as hipóteses do art. 

397 do CPP, designo audiência de instrução para 04/12/2018 às 13:00 

horas, onde serão ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação 

e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 64696 Nr: 4508-80.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS PINHEIRO, JOSINALDO TAVARES 

ALVES, SUPERMERCADO SALETE LTDA, LUCIANO GARCIA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, ANDRESA 

MARTIGNAGO DE SOUZA - OAB:MT/13974

 Código 64696

Considerando que nos dias 07 e 08 de junho de 2018, estarei em curso 

ministrado pela ESMAGIS - MT, redesigno a audiência para 13/12/2018 às 

16:00 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 06 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215305 Nr: 6685-02.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA GOMES DA COSTA VIEIRA, 

ANDRESSA REZENDE, LAYS RESENDE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos imediatamente porque 

temos que prestar informações em Habeas Corpus.

Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 196896 Nr: 7336-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDINA RODRIGUES DA SILVA, EDNAMARA 

SILVA QUEIROZ, FABIANA MARIA VIEIRA, PAULO SERGIO DOS SANTOS 

NOGUEIRA, JAQUELINE DA COSTA MACHADO, EVILYN KALINE MORAES 

LACERDA, ADIELSON ALMEIDA BONFIM, ELDER CAETANO DOS SANTOS, 

VANESSA BEZERRA LEMOS, HELIO CANDIDO FERNANDES, EDILENE 

CAETANO DOS SANTOS, WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA, 

ALESSANDRO MATOS MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:MT15694, APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:MT/ 

16.944/B, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 20490, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, DIEGO OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:13743/MT, ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT, Marlon César 

Silva Moraes - OAB:5629/MT, THELMA APARECIDA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 3402-B, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - 

OAB:3402, THELMA APARECIDA GARÇIA GUIMARAES - 

OAB:MT/3.402-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado do acusado à 

apresentar memoriais – no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preconiza o 

artigo 57, última figura da Lei 11.343-2006 c.c artigo 403, § 3°, do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 164595 Nr: 2491-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDS, GDS, JERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT, NAYARA SANTOS DE MORAES - OAB:MT 20215, 

ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 19 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 123864 Nr: 6432-87.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para no prazo de 05 dias, apresentar rol de 

testemunhas de no máximo até 05, para depor em plenário.

Primavera do Leste, 19 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 157153 Nr: 7712-25.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL BONIFÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA 

DOLZAN - OAB:6.515./MT, LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - 

OAB:6521/MT

 Vistos em correição.

Recebo a denúncia, na forma em que foi posta em Juízo, dando o acusado 

como incurso no artigo nela mencionado, vez que a mesma preenche 

todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses do art. 395, CPP. Fundamento a presente decisão vez que 

consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência 

do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do recebimento da 

denúncia e conseqüente prosseguimento da ação penal.

Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se possui condições financeiras para constituir advogado. Em 

caso negativo, nomeio, desde já, o Defensor Público desta Comarca para 

patrocinar a defesa do réu.

Defiro o pedido do Ministério Público.

Cumpra-se.

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000513-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO (ADVOGADO(A))

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI DELA PRIA (EXECUTADO)

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

DOUGLAS WANSOSKI DE SOUZA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

 

1000513-18.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, bem como o preparo da Carta Precatória a 

serem expedidos, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 19 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001110-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LANDER PIAZZA (EXECUTADO)

 

1001110-84.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001666-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICA - QUIMICA, PETROLEO E DERIVADOS LTDA (AUTOR(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENNA AUTO PECAS LTDA - ME (RÉU)

 

Processo nº: 1001666-57.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão do Meirinho, para efetuar o 

pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 350,00, Aqueles que necessitam fazer o pagamento devem acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002321-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO (ADVOGADO(A))

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 165 de 949



SERGIO LUIZ GAMLA (EXECUTADO)

 

1002321-29.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004407-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA APARECIDA CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004407-36.2017.8.11.0040 Vistos etc. COLHA-SE o parecer do 

Ministério Público. Oportunamente, CONCLUSOS. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001156-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE DE LOURDES FOGANHOLI DE SOUSA (EXEQUENTE)

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTEC ENGENHARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

FRANCIS FERREIRA DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001156-73.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: CLAUDETE DE LOURDES FOGANHOLI DE SOUSA, ANTONIO 

LUIZ DE SOUSA EXECUTADO: FRANCIS FERREIRA DE PAULA, ELTEC 

ENGENHARIA LTDA - EPP Vistos etc. Previamente a análise do pedido de 

substituição processual, INTIMEM-SE os exequentes para que manifestem 

acerca do pleito, bem como para que apresentem o instrumento de 

procuração devido a fim de regularizar sua representação processual, eis 

que referido documento essencial não se encontra acostado aos autos, 

no prazo de 15 dias. Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000858-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE TEOTONIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000858-18.2017.8.11.0040. Vistos etc. Em consonância com o 

art. 178, II, do CPC, COLHA-SE o parecer do Ministério Público. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 94680 Nr: 6436-52.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENÍSSIO OLÍVIO FEDRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - 

OAB:5346-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERIDA de que foi designado o dia 13 DE NOVEMBRO DE 2018, às 08 

horas, na área objeto do litigio, para a realização da nova diligência para 

conclusão da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 48711 Nr: 5625-34.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PADILHA DOS SANTOS, ELISEU 

JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 103189 Nr: 6186-82.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILTON HILLESHEIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENAURO DE ALMEIDA, ALISSON ALBERTO 

PEREIRA VIEIRA, DOMINGOS VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12.097-B, JOÃO 

CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, MARCELO FRAGA DE 

MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES 

para se manifestarem acerca da contestação do Denunciado à Lide, no 

PRAZO COMUM de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84715 Nr: 3985-88.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Executada. 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120411 Nr: 10347-04.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CALÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA PINHEIRO, WILSON 

MARQUES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOÃO PAULO AVANCINI CARNELOS - OAB:10.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GUILHERME BENTO 

DA SILVA - OAB:15830/MT, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Executada.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132034 Nr: 6387-06.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSAMAR ANA ALEXANDRE DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA PITTENER PORFÍRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLY OLIVEIRA A. MOURA 

- OAB:OAB/MT 19745, ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - 

OAB:13055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 31182 Nr: 403-56.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME, 

MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO, DENISE FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO LUIZ DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 145248 Nr: 1570-59.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONICE ANGELA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO 

- OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de remete-los ao setor de 

expedição de documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 58386 Nr: 1827-94.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOFAL - INDUSTRIA E COM. DE FARELADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO LTDA, 

RUDIMAR DREHMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISA BACCHI - OAB:OAB/MT 

8333, Reinaldo Amércio Ortigara - OAB:9552 - MT, ROBSON BAROZZI 

B. GOMES - OAB:13.794/MT

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Executada.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte credora 

para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, 

acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99860 Nr: 2544-04.2013.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAVIA PARTICIPAÇÕES S/A, QUATRO.BI 12 FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIUOS MULTISSETORIAL NÃO 

PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MAURÍLIO SELLA - 

OAB:39.582, VANESSA CHRISTINA SEPULCRE SCHNEIDER - 

OAB:254208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, 

VERONICA L CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7.950-MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA REQUERIDA, 

DEVIDAMENTE CITADA.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 88068 Nr: 7603-41.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO LUIZ BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRSON MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT, VINÍCIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11.006-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico e dou fé que não houve manifestação do Executado, 

devidamente citado da presente ação.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116904 Nr: 7811-20.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCY SANTINA NICACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110550 Nr: 2747-29.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDSS, BLDSS, NELCILENE BARBOSA DA SILVA 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105898 Nr: 8990-23.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105085 Nr: 8151-95.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILTON CESAR RIEDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DIAS DOS SANTOS, OTAVIO DIAS 

DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15275 Nr: 2481-62.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALDINO KRASNIEVICZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, BRUNO BARELA IORI - OAB:18.438/MT, THAIS GALINDO DA 

SILVA - OAB:13148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2638 Nr: 116-45.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDRO-MECÂNICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SASSO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 170216 Nr: 3505-03.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL WITECK MARCHIORO, LUANA WITECK 

MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CASTALDO - 

OAB:8.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT

 “Vistos etc. De pronto, tendo este Juízo constatado por ocasião da 

presente solenidade que o imóvel objeto das matrículas nºs 25.403 e 

30.105 do CRI de Sorriso foram escriturados por valor muito aquém do 

valor real (mercado), em evidente prejuízo ao ente público municipal, 

oficie-se a Secretaria de Fazenda deste Município para as providências 

que eventualmente entenderem pertinentes. Relativamente ao andamento 

processual, homologo a desistência acima manifestada para que surta os 

regulares efeitos de legalidade. Encerrada a instrução, saem as partes 

intimadas para apresentação de suas alegações finais em forma de 

memoriais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, primeiro autor e após 

requerida. Os presentes saem intimados. Cumpra-se. Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 45709 Nr: 2631-33.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU APARECIDO BIAZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Justifique o autor, no prazo de 10 dias, situações concretas a demonstrar 

o abuso do direito do reclamado, no que concerne ao exercício do 

passaporte, carteira nacional de habilitação e cartões de crédito/débito, na 

pendência de dívida, mesmo porque sabido que o inadimplemento, por si 

só, não é suficiente para restrição dos direitos elencados no artigo 139, 

inciso IV, do CPC.

Sem prejuízo, caso haja requerimento nesse sentido por parte do 

exequente, intime-se o executado a efetuar o pagamento, no prazo de 10 

dias, sob pena de inscrição junto aos órgãos de restrição de 

crédito/protesto.

Transcorrido o prazo sem pagamento, certifique-se, entregando a certidão 

para apontamento diretamente ao exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 187493 Nr: 2604-98.2018.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANDRÉ GARCIA SALES, MARINES 

TEREZINHA ROSETO GARCIA SALES, KAUANY GARCIA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchido os requisitos do art. 300 do CPC, e conforme 

previsão do art. 167, I, 21, LRP, DEFIRO a concessão da tutela de 

urgência, determinando a expedição de mandado de averbação para 

constar a existência da presente ação ao Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Sorriso/MT, quanto a matrícula n. 34.781.CITEM-SE os 

requeridos para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil.DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 

de dezembro de 2018, às 08h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC 

local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e 

Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), devendo a requerida ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes devem 

estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores 

públicos.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Sorriso/MT., 17 de 

Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134308 Nr: 7631-67.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGO E BARBIERO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora. 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 122679 Nr: 1012-24.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO PILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora. 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116382 Nr: 7383-38.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERISTON FELIPE BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora. 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102006 Nr: 4930-07.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEI FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO, LUCIANE 

FRANCIO GARAFFA, GILVAN JOSÉ GARAFFA, RAFAELE FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIDE APARECIDA COCA DO 

NASCIMENTO - OAB:7899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, KAMILL 

SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11887-B, LUANA DE ALMEIDA E 

ALMEIDA BARROS - OAB:7381/MT, MARCELO SALVI - OAB:40989, 

WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos à execução apresentados por NEI 

FRANCIO, LUCIANE FRANCIO GARAFFA, GILVAN JOSÉ GARAFFA, 

RAFAELE FRANCIO e ADRIANA ZIBETTI FRANCIO em desfavor de BANCO 

DO BRASIL S/A, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO os embargantes ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.Oportunamente, TRASLADE-SE cópia para os autos 

principais.TRANSITADA EM JULGADO a presente sentença, certifique-se 

e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença, providencie 

a reclassificação dos autos e proceda-se na forma do art. 523 do 

CPC.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT., 15 de Outubro de 2018.Paula 
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Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30927 Nr: 139-39.2006.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA & FERREIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETI BENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora. 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50421 Nr: 728-26.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLME DE OLIVEIRA 

CAVALCANTI - OAB:8.446- B

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora. 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38542 Nr: 1433-92.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA, NEWTON ACUNHA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETI BENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Executada.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Exequente para 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 17014 Nr: 1179-61.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E INDUSTRIAS BRASILEIRAS COINBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, OSVALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do Executado.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119197 Nr: 9470-64.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora. 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149738 Nr: 3993-89.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, LUCIANO DA CAS, MARCELO FERNANDES, ELIZANGELA 

BIAVA DA CAS, Solange dos Santos José Fernandes

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

SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882, ARIANE KERLEN 

BORGES - OAB:349.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora. 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 127167 Nr: 3726-54.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ANTÔNIO DOS SANTOS, RENATA DE 

ALMEIDA CANSIAN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14.125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 17995 Nr: 2216-26.2003.811.0040

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

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 170 de 949



 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WS IRRIGAÇÕES- SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E 

MEIO AMBIENTE LTDA, NELIO ADEMAR SCHERNER, NERI ARI THIESEN 

SCHERNER, ELISVALDO SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTOR. Certifico e dou fé que decorreu o prazo de 30 dias da publicação 

do Edital, bem como o prazo de 15 dias da citação da Parte Requerida, 

sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da 

mesma.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139502 Nr: 10402-18.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA VALLE & 

DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Executada.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129346 Nr: 4965-93.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO CONSTRUTORA LTDA EPP, JOÃO 

HELIO MACHADO JAQUES, MARA LUCIA BERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5.614, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Certifico e dou fé que não houve comprovação do recolhimento das 

custas, até a presente data.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140577 Nr: 10896-77.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Poli Rayel Filho - 

OAB:153299/SP, SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - OAB:146105

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora. 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118150 Nr: 8778-65.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: LILIANE OLINDA DIER REZENDE KRAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SPURIO ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Executada.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Exequente para 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141018 Nr: 11116-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA, NÁDIA SALÉH 

BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora. 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110754 Nr: 2917-98.2014.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLSM, MVSMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PARIZZI SOLETTI - 

OAB:15516-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Secretaria de Saúde do 

Estado do Amazonas.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117343 Nr: 8197-50.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, RSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de 30 dias da publicação do 

Edital, bem como o prazo de 15 dias da citação da Parte Requerida, sem 
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que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da mesma.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136792 Nr: 8942-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA OLIVEIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/SP 206.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora. 

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95473 Nr: 7338-05.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE ROSSI, VALDIR DE ROSSI, 

VALDECIR DE ROSSI, IVAIR DE ROSSI, JUVENIA GOMES MARQUESAN DE 

ROSSI, MARISTELA FABRIS DE ROSSI, EVELCI DE ROSSI, MARTA BORDIN 

DE ROSSI, MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI, ROSALICE 

MIGLIAVACCA, VANILSO DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86842 Nr: 6309-51.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOARES MIGUEL FORMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:99525/MG, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, SOLANGE DA COSTA SILVA - 

OAB:15.270

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Executada.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 128041 Nr: 4220-16.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CARLOS RUGINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não houve comprovação do 

pagamento das custas processuais.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Exequente para 

comprovar nos autos o recolhimento das custas processuais, no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95026 Nr: 6836-66.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLI REGINA RIBEIRO, ARDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SANTOS DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHERER - 

OAB:101010/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91485 Nr: 3052-81.2012.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GÂBS, NOEMI MACHADO BONES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ ANGELO STRAMARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000026-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON CARLOS KARNOPP - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 

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

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE PROCESSO n. 

1000026-19.2016.8.11.0040 Valor da causa: $12,653.64 ESPÉCIE: 

[CARTÃO DE CRÉDITO]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Endereço: Avenida Natalino João 

Brescansin, 124, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EVERTON CARLOS KARNOPP - EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 20.498.990/0001-47. 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 
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qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da 

obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de $12,653.64 e 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) interpor 

embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de 

penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A requerente se 

trata de Cooperativa de crédito autorizada pelo Banco Central do Brasil - 

BACEN, podendo emprestar dinheiro a seus associados, inclusive com 

taxas de juros diferenciadas e outras cláusulas, não incidindo o Código de 

Defesa do Consumidor nas relações decorrentes disso, visto que se trata 

de cooperativa e, ainda, de negócios e transações com os seus 

associados. No dia 08.06.2015 o requerido contratou serviço de Cartão de 

Crédito VISA GOLD, vinculado à conta n. 83005-4, Agência 0812, junto a 

Cooperativa requerente, conforme “PROPOSTA DE ADESÃO DE CARTÃO 

EMPRESARIAL”, documento em anexo. Tais limites de crédito são 

disponibilizados por meio de crédito na conta corrente mantida pelo 

associado junto a Requerente, sendo que cada utilização do limite de 

crédito corresponde a um empréstimo com prazo de pagamentos, 

vencimentos e encargos próprios, observados as demais condições 

estabelecidas no contrato. Deste norte, o associado deverá restituir a 

Cooperativa à totalidade do capital emprestado, acrescido de juros devido 

em prestações na periodicidade acordada, cujo número e valor são 

informados no momento da contratação do empréstimo. Ademais, restou 

acordado que a liquidação de qualquer quantia devida, em razão dos 

limites de crédito, será realizada por meio de débito na conta corrente de 

titularidade do associado, sendo que, para tanto, a Cooperativa requerente 

ficou autorizada, em caráter irrevogável e irretratável a debitar da conta 

corrente de titularidade do associado requerido os valores exigíveis 

decorrente dos empréstimos. Ainda, as partes também estabeleceram 

multa moratória de 2% (dois por cento) para o caso de inadimplemento. 

Entretanto, o requerido apesar de utilizar dos créditos concedidos pela 

Cooperativa requerente, com prazos e juros extremamente mais baixos 

que os de mercado, deixou de honrar com pagamento de tais créditos 

utilizados. Importante frisar, que todos os meios amigáveis para 

recebimento do crédito foram tomados pela Cooperativa requerente, 

contudo, restaram infrutíferos, não havendo alternativa senão buscar o 

Judiciário para o recebimento do seu crédito.De outra banda, a Proposta 

de acompanha da fatura do cartão de crédito serve como prova escrita, 

desprovida de eficácia executiva, que constitui título monitório, motivo pelo 

qual se utiliza do procedimento monitório para formação do título executivo 

judicial.Portanto, não obstante a Cooperativa requerente tenha cumprido 

integralmente com sua parte, o mesmo não sucedeu pelo requerido, uma 

vez que, até a presente data, ainda não efetuou o pagamento do débito 

oriundo do contrato de cartão de crédito. Posto isto, o débito atualizado até 

23.02.2016 é no valor de R$12.653,64(doze mil, seiscentos e cinquenta e 

três reais e sessenta e quatro centavos), conforme fatura do cartão de 

crédito em anexo, valor este já devidamente acrescido dos encargos 

contratuais. DECISÃO: Vistos etc.Expeça-se mandado de pagamento com 

prazo de 15 dias, nos termos da exordial (NCPC art. 701.),anotando no 

mandado que caso o requerido cumpra, ficará isento de custas (NCPC art. 

701, § 1º).Conste no mandado que nesse prazo o requerido poderá 

oferecer embargos e, caso não haja ocumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á de pleno direito, o 

títuloexecutivo judicial (NCPC, art. 701 §2º).Às providências. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. 

Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

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

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue 

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

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SANDRA CRISTINA RODRIGUES 

FERRAZ, Técnico Judiciário, digitei. SORRISO, 19 de outubro de 2018. 

Mirela C.P.L.Gianetti Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006112-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006112-35.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que o presente feito é de competência da Fazenda Pública. Assim, 

considerando que a mesma fora distribuída a este juízo equivocadamente, 

DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005653-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ROCHA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA AGNER (ADVOGADO(A))

MATHEUS SALOMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005653-67.2017.8.11.0040. Vistos etc. Em que pese à certidão 

de id. 15228401, verifico que ambas as partes já apresentaram quesitos a 

serem respondidos pela expert nomeada. Desta feita, considerando que o 

pagamento dos honorários ficou a cargo da parte demandada (id. 

13586398), DETERMINO a intimação da requerida para que comprove nos 

autos o depósito, assinalando prazo impreterível de 10 (dez) dias. Por fim, 

ADVIRTO a demandada que a inércia no cumprimento das determinações 

constitui ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 77, IV, do 

CPC, sujeita as sanções criminais, civis e processuais cabíveis, bem como 

multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa (§2º, art. 77, do 

CPC), eis que devidamente intimados anteriormente, quedaram-se inertes. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002295-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE CORREA (AUTOR(A))

G. L. C. J. (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002295-94.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação da 

parte demandada (id. 15065211), INTIME-SE o expert nomeado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda a complementação do laudo pericial. 

Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem acerca da 

complementação do laudo, bem como informarem acerca do interesse na 

produção de prova oral e/ou se requererem o julgamento antecipado da 

lide, anotando prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, COLHA-SE o 

parecer ministerial. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002821-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL SILVEIRA VIDAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002821-61.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 15767969, INTIME-SE a exequente para se manifestar quanto aos 

valores depositados nos autos e/ou requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Havendo concordância, deverá a parte credora 

indicar os dados bancários para confecção do alvará. Oportunamente, 

EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação da quantia depositada nos 

autos, devendo a Secretaria da Vara observar o disposto no Provimento 

n. 68 editado pelo Conselho Nacional de Justiça, veiculado aos 

magistrados por meio do Ofício Circular 41/2018/PRES/TJMT. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006015-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO DALLASTRA (AUTOR(A))

SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

TARIK FERREIRA (ADVOGADO(A))

CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODEMIO TESSARO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006015-35.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA, SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA, 

SILVANIO DALLASTRA RÉU: ODEMIO TESSARO JUNIOR Vistos etc. 

Cuida-se de ação de instituição de servidão de passagem rústica com 

pedido de tutela provisória de urgência promovida por CESAR MOREIRA 

DE OLIVEIRA, SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA e SILVANIO DALLASTRA 

em desfavor de ODEMIO TESSARO JÚNIOR, todos devidamente 

qualificados nos autos, aduzindo, em breve síntese, que adquiriram em 18 

de março de 2014 a posse de uma ilha no Rio Teles Pires, localizada em 

Três Tombos, a qual conta com aproximadamente 15.000m². Alegam que 

no local existe uma servidão de trânsito que perdura há mais de 20 (vinte) 

anos, cuja estrada é controlada por uma porteira que passa pela 

extremidade da Fazenda do requerido, sendo que os requerentes 

possuíam a chave do cadeado para facilitar o acesso ao Rio Teles Pires e 

consequentemente a sua propriedade. Ocorre que, segundo narrado na 

exordial, foram surpreendidos com a troca do referido cadeado, tendo 

sido informados que não estavam mais autorizados a transitar naquela 

estrada. Desse modo, os requerentes se viram obrigados a percorrer a 

outra margem do rio, perfazendo um total de 50km para acessarem sua 

propriedade, o que pela estrada impedida totalizaria apenas 12km. Por tais 

fatos, pugnam pela concessão da tutela provisória de urgência, a fim de 

que seja determinado ao requerido que promova a liberação da passagem 

dos autores para acesso a sua propriedade, tendo em vista a onerosidade 

em utilizar-se do outro acesso. Com a exordial encartaram-se os 

documentos de ID. 15897089 e seguintes. Vieram-me os autos conclusos. 

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Relativamente à 

tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Para o deferimento do pleito em tela, imperioso a 

verificação do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, o fumus 

boni iuris e o periculum in mora. O primeiro requisito, fumus boni juris, 

repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo 

superficial de cognição. Portanto, para o deferimento basta o 

convencimento inicial de que os fatos alegados poderão ser comprovados 

no epílogo do processo, diante das argumentações e provas 

proporcionadas pela exordial. Subsumindo-se ao caso em concreto, 

entendo que os requisitos exigidos não se encontram presentes, eis que, 

embora demonstrada nos autos a posse da ilha pelos autores, não restou 

comprovado o direito de passagem, tampouco a existência de usucapião 

na referida área, ao menos nesta fase de cognição sumária, carecendo a 

demanda de ampla dilação probatória. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONFESSÓRIA COM PEDIDO LIMINAR. 

ALMEJADA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE SERVIDÃO DE 

PASSAGEM, SUPOSTAMENTE OBSTRUÍDA PELO RÉU. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. APELO DOS AUTORES. ALEGAÇÕES QUE MISTURAM 

REQUISITOS DA SERVIDÃO E DA PASSAGEM FORÇADA. INSTITUTOS 

DIVERSOS. A servidão, enquanto direito real, constitui-se por expressa 

manifestação de vontade das partes, devidamente registrada, ou por 

usucapião, quando preenchidos os requisitos legais (arts. 1.378 e 1.379 

do CC). A passagem forçada, por sua vez, é direito pessoal de vizinhança 

e limitação involuntária de propriedade alheia, por conta de encravamento 

de imóvel. SERVIDÃO DE TRÂNSITO. FALTA DE DECLARAÇÃO 

EXPRESSA DOS DONOS DO PRÉDIO SUPOSTAMENTE SERVIENTE. 

REQUISITOS DA USUCAPIÃO SEQUER APONTADOS PELOS AUTORES. 

ATOS DE MERA TOLERÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 

DO DIREITO. Ausente documento que comprove a instituição (formal) de 

servidão pelos proprietários do prédio que proporcionaria a utilidade, e não 

se fazendo menção aos pressupostos constitutivos da usucapião, 

sobretudo o requisito temporal, não há falar em servidão. Trata-se de ato 

de mera tolerância a permissão concedida verbalmente ou tacitamente por 

dono de imóvel para utilização de determinado caminho localizado em suas 

terras. PASSAGEM FORÇADA. PROVA ORAL UNÂNIME NO SENTIDO DE 

QUE HÁ OUTRO ACESSO À PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA. 

DESNECESSIDADE DE CONSTRANGIMENTO DO VIZINHO PARA 

ABERTURA DE PASSAGEM. É premissa do surgimento do direito à 

passagem forçada o encravamento de determinado imóvel em relação a 

via pública. Se há dois acessos, um administrado pela prefeitura e outro 

localizado em terreno privado, ainda que este se encontre em melhores 

condições, não pode ser o particular compelido a outorgar a travessia. 

(TJ-SC - Apelação Cível 00008208820118240034. Órgão Julgador: 2º 

Câmara de Enfrentamento de Acervos. Julgamento: 4 de outubro de 2018. 

Data de publicação: 04/10/2018. Relator: Helio David Vieira Figueira dos 

Santos) De outro norte, o “periculum in mora” igualmente se faz ausente, 

eis que conforme narrado na própria exordial, há outro acesso à 

propriedade dos autores, o qual não se revela demasiadamente oneroso a 

ponto de justificar a concessão de tal medida em caráter liminar. Além 

disso, a informação constante no boletim de ocorrência (Id. 15897622) de 

que referida servidão já está sendo discutida entre as partes há cerca de 

dois anos desqualifica ainda mais a situação de urgência alegada. 
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Portanto, INDEFIRO o pedido liminar. Sem prejuízo, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 17 de Dezembro de 2018, às 14h:30min, a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. Por fim, cite-se e intime-se ao 

comparecimento, com as advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos 

do NCPC, consignando que o prazo da resposta deverá obedecer à regra 

do art. 335, do mesmo codex. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005946-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

NAOR GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

LEONARDO ALMODIN PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA MORO PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005946-37.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a manifestação de 

id. 16004754, REOPORTUNIZO a parte interessada o recolhimento das 

custas, de forma parcelada, em consonância com a decisão proferida em 

id. 13751241. Consigno, por oportuno, que encontrando a parte 

interessada dificuldades quando da emissão das respectivas guias, deve 

dirigir-se a Secretaria da Vara. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003288-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLOS FREDERICO KOPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003288-40.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Sem delongas, diante da inércia da parte exequente, a qual 

após o protocolo da exordial não mais se manifestou nos autos, apesar de 

devidamente intimada através de sua patrona (id. 11901157), a extinção 

da presente execução é medida que se impõe, em consonância com o 

disposto no art. 485, III, da Lei Adjetiva Civil, in verbis: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...); III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; (...); § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte 

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

(...). No ponto, válido destacar que a tentativa de intimação pessoal restou 

infrutífera, consoante se visualiza em id. 12887686. Isto posto, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente demanda, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil. SEM 

CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante 

as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001451-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS (ADVOGADO(A))

ANTONIO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AMBROSIO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001451-47.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Sem delongas, diante da inércia da parte exequente, apesar de 

devidamente intimada através de seu patrono, bem como pessoalmente 

(id. 13112737), a extinção da presente execução é medida que se impõe, 

em consonância com o disposto no art. 485, III, da Lei Adjetiva Civil, in 

verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...); III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; (...); § 1o Nas hipóteses descritas nos 

incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no 

prazo de 5 (cinco) dias.(...). Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO a presente demanda, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

§1º do Código de Processo Civil. CUSTAS, se houver, pelo exequente. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000588-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA VIANINI (EXECUTADO)

APIO & VIANINI LTDA - ME (EXECUTADO)

EUSEBIO JOSE APIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000588-57.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Presentes os requisitos autorizadores e, estando as partes 

devidamente representadas, HOMOLOGO o acordo firmado entre as 

partes, constante em id. 13180672, que passa a fazer parte integrante da 

presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito, na forma do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

SUSPENDO o processo até o cumprimento integral da obrigação. Decorrido 

o prazo para cumprimento da obrigação, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar-se acerca da quitação e/ou requerer o que entender de 

direito. CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada 

pelas partes. P.R.I.C. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000163-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000163-30.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Indeferido o pleito de AJG em favor do exequente (id. 

11477699), o mesmo interpôs AI (id. 11986147), o qual teve a tutela 

antecipada recursal indeferida (id. 12056484) e no mérito negado 

provimento (id. 14456568). Certificou o decurso do prazo in albis para 

juntada de comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, id. 

16008915. Pois bem. Sobre o assunto, o Código de Processo Civil dispõe o 

seguinte, in verbis: Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão 

que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas 

as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas 

ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo 

de aplicação das sanções previstas em lei. Parágrafo único. Não efetuado 

o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, 

tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a 

realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não 

efetuado o depósito. Assim, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto e tudo mais que dos autos, DETERMINO o cancelamento da 

distribuição do feito e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento nos artigos 

290 c.c. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

custas. Honorários advocatícios indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

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

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 
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Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002475-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALMIR DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002475-76.2018.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido de 

concessão de liminar ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em desfavor de VALMIR DE CAMPOS, qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 13161317 e ss. Deferiu-se a liminar de busca e 

apreensão, bem como determinou a citação do demandado (id. 13234964). 

Citação, id. 14416618. Auto de busca, apreensão e depósito, id. 

14431916. Em id. 14435816, o demandado pugnou pela habilitação de seu 

patrono, bem como juntada de procuração (id. 14435837). Logo adiante, 

informou a purgação da mora com o pagamento das parcelas vencidas 

(R$ 7.179,65), requerendo a restituição do bem (id. 14436049 e ss). Em 

seguida, em id. 14515022 informa que conforme decisão de id. 13338380 

foi autorizado o pagamento das parcelas vencidas até o efetivo depósito, 

acrescidas das custas processuais e honorários advocatícios. Ao final, 

reiterou o pleito de restituição do bem. O requerido manifestou-se 

contrariante ao pleito de restituição, aduzindo que a decisão que deferiu a 

liminar constou expressamente o prazo para pagamento da integralidade 

da dívida pendente, fazendo referência ao art. 3º, §1º, da Lei 10.931/04. 

Ainda, ressaltou as advertências constantes no mandado de busca e 

apreensão expedido (id. 14537635). Pela decisão proferida em id. 

15222502, concedeu prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a parte 

demandada efetuasse o pagamento da integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. Em id. 

15294487, o demandado requereu a juntada de comprovante de depósito 

do valor remanescente, pugnando pela restituição do bem apreendido. 

Logo adiante, em id. 15765499, o autor manifestou concordância com o 

valor depositado, requerendo a transferência para conta bancária de sua 

titularidade. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Sem delongas, o Decreto-lei n. 911/69 

dispõe que “deferida liminar em favor do credor fiduciário, será 

assegurada a retomada do bem pelo devedor, caso efetue o pagamento 

da integralidade da dívida (art. 3º, § 2º)”. No caso em tela, verifica-se que 

a parte demandada promoveu o pagamento da integralidade da dívida, 

tendo o autor manifestado concordância com os valores depositados. 

Logo, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, se depara com o 

reconhecimento da procedência do pedido inicial, que ocorreu com o 

pagamento do débito, o que conduz, então, à extinção do processo. 

Nesse sentido: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTÓRIO DE COMARCA DIVERSA DO 

DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PURGAÇAO DA MORA. 

PARCELAS VENCIDAS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. EXTINÇAO 

DO PROCESSO. ART. 269, II, CPC. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. 

RESTITUIÇÃO DO BEM. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. I. Nas 

ações de busca e apreensão movidas com base em contrato de alienação 

fiduciária em garantida, a comprovação da mora do devedor constitui 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, podendo ser demonstrada através de notificação extrajudicial 

expedida por cartório de comarca diversa do domicilio do devedor. II. A 

purgação da mora deve compreender as parcelas vencidas do contrato, 

acrescidas dos encargos decorrentes do atraso, sendo desnecessário o 

integral depósito das parcelas vincendas. III. A comprovação da relação 

havida entre as partes, bem como o reconhecimento da pretensão inicial 

por meio da purgação da mora pelo devedor, conduz à extinção do 

processo nos termos do art. 269, II, CPC. IV. Diante do adimplemento do 

devedor, revoga-se a liminar de busca e apreensão com determinação de 

restituição do bem, permitindo-se a aplicação de multa diária com base no 

art. 461, § 4º, CPC, como forma de assegurar o resultado prático da 

medida, devendo o valor atender aos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0512.08.051328-0/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

20/08/2013, publicação da súmula em 26/08/2013) (negrito nosso) Assim 

sendo, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, REVOGO a liminar de busca e apreensão deferida e 

determino a imediata restituição do bem em favor do demandado. P.R.I.C. 

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE 

o competente alvará de levantamento da quantia depositada nos autos em 

favor do autor, devendo a Secretaria da Vara observar o disposto no 

Provimento n. 68 editado pelo Conselho Nacional de Justiça, veiculado aos 

magistrados por meio do Ofício Circular 41/2018/PRES/TJMT. 

Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000422-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA JARDIM DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - vulgo Pitoco (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000422-25.2018.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte 

executada, conforme noticiado em id. 15478507, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO a sentença, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe. Por fim, OFICIE-SE a empresa 

empregadora do executado para que proceda ao desconto em folha de 

pagamento do valor a prestação alimentar, todo mês, e deposite na conta 

bancária descrita indicada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005200-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ALVES VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE SANTOS BARROSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005200-38.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, com o qual aquiesceu o Parquet, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita às partes. HONORÁRIOS indevidos. 

P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005039-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DO LIVRAMENTO DA PENHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE MENDES PEREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005039-28.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo celebrado entre as partes, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que DEFIRO o benefício da justiça 

gratuita às partes. P.R.I.C. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, 

EXPEÇAM-SE os ofícios pertinentes, anotando que a cônjuge voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja, CLEONICE MENDES PEREIRA. 

Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005188-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005188-24.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, com o qual aquiesceu o Parquet, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita às partes. HONORÁRIOS indevidos. 

P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005170-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CONCEICAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA MENDES DA SILVA SOUSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005170-03.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, com o qual aquiesceu o Parquet, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita às partes. HONORÁRIOS indevidos. 

P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIAN LENZI NERBASS (ADVOGADO(A))

JBS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PONCIANO COMERCIO DE CARNES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000331-03.2016.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Sem delongas, diante da inércia da parte exequente, apesar de 

devidamente intimada através do patrono, bem como pessoalmente, a 

extinção da presente execução é medida que se impõe, em consonância 

com o disposto no art. 485, III, da Lei Adjetiva Civil, in verbis: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...); III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; (...); § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte 

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

(...). No ponto, válido destacar que embora a exequente tenha pleiteado o 

sobrestamento do feito por 30 (trinta) dias - 11/07/2018, mencionado 

prazo há muito já transcorreu, sendo que a parte autora permaneceu 

inerte. Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

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

de Processo Civil. SEM CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

indevidos. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente 

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

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006149-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DE SOUZA LOURENCO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILTA SCHMOELLER CANDIDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1006149-96.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, com o qual aquiesceu o Parquet, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita às partes. HONORÁRIOS indevidos. 

P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001688-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES (AUTOR(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES (ADVOGADO(A))

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001688-81.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração apresentado por CREFISA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em relação à sentença proferida em 

id. 14532446, asseverando que a mesma é contraditória, uma vez que 

condenou a embargante ao pagamento de dano morais, no entanto, o 

dispositivo consta o valor da condenação de R$ 12.000,000, porém, na 

escrita esta ‘dez mil reais’ (id. 14713292). Manifestação do embargado, id. 

14978625. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Pois bem. Sobre o instituto em pauta, o Código de Processo Civil 

estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 
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qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Sem 

delongas, in casu, razão assiste ao embargante, haja vista que na 

sentença contém contradição em seu dispositivo. Pelo exposto, RECEBO e 

ACOLHO os embargos de declaração apresentados a fim de que passe a 

constar o seguinte: “Isto posto, julgo totalmente procedentes os pedidos 

formulados na inicial para: a) declarar a nulidade do contrato nº 

050440002580 firmado entre as partes ora litigantes; b) ratificar a tutela de 

urgência deferida liminarmente; c) condenar a instituição-ré ao pagamento 

de indenização à autora, sendo R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de 

danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a presente 

data e com juros de mora desde a citação, e ainda, danos materiais no 

valor equivalente ao dobro do descontado em benefício previdenciário do 

autor, mediante compensação da quantia com o valor recebido pelo 

requerente quando da contratação do empréstimo, tudo devidamente 

acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do depósito, e 

juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação.”, MANTENDO-SE, 

no mais, o decisum em seus exatos termos. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004170-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDARQUE SOUSA DE ALENCAR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004170-65.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante o petitório de id. 15437340, HOMOLOGO a desistência manifestada 

pela requerente e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no art. 485, 

inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da 

parte demandada, haja vista que embora citado, não apresentou 

contestação. SEM CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. 

P.R.I.C. CIENTIFIQUE-SE o Parquet. TRANSITADA EM JULGADO, 

certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004281-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIR CAPPELLARI (REQUERENTE)

CARMEM CRISTINA GARBOSSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004281-49.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Indeferido o pleito de AJG em favor dos embargantes (id. 

14889037), os mesmos deixaram transcorrer in albis o prazo para juntada 

de comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, conforme 

certidão de id. 15931213. Pois bem. Sobre o assunto, o Código de 

Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 102. Sobrevindo o trânsito 

em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o 

recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, 

inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado 

pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. 

Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto 

sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não 

poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida 

pela parte enquanto não efetuado o depósito. Assim, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto e tudo mais que dos autos, 

DETERMINO o cancelamento da distribuição do feito e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

com fundamento nos artigos 290 c.c. 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem condenação em custas. Honorários advocatícios indevidos. 

P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005297-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARCOS DA CONCEICAO PAIXAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005297-38.2018.8.11.0040. Sentença sem resolução de mérito 

Vistos etc. Ante o teor da petição de id. 15838781, HOMOLOGO a 

desistência manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser 

desnecessária a intimação da parte demandada, haja vista que ainda não 

ocorreu a triangularização processual. CUSTAS, se houver, pelo autor. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002900-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DOS SANTOS COSTA (AUTOR(A))

EMANUEL LIMA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA SILVA DE ARAÚJO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002900-06.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo celebrado entre as partes, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que DEFIRO o benefício da justiça 

gratuita às partes. P.R.I.C. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVEM-SE os autos. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004868-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO VELOZO (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004868-08.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Determinada a emenda da exordial (id. 12264235), a parte 

autora, apesar de intimada, não se manifestou nos autos, consoante se 

observa pela certidão de id. 13409571. Pois bem. Sobre o assunto, o 

Código de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 
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corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). Assim, o indeferimento da 

inicial com a consequente extinção do processo é medida que se impõe. 

Apenas a título de esclarecimento, anoto que, o indeferimento da petição 

inicial e, posterior extinção do processo sem resolução do mérito, não está 

condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis que, o Estatuto 

Processual Civil, não traz insculpido em seu bojo mencionada previsão. 

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil. SEM CUSTAS. 

HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

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

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000863-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDERSON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000863-40.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Determinada a emenda da exordial (id. 11742000), a parte 

autora, apesar de intimada, não se manifestou nos autos, consoante se 

observa pela certidão de id. 13407853. Pois bem. Sobre o assunto, o 

Código de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). Assim, o indeferimento da 

inicial com a consequente extinção do processo é medida que se impõe. 

Apenas a título de esclarecimento, anoto que, o indeferimento da petição 

inicial e, posterior extinção do processo sem resolução do mérito, não está 

condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis que, o Estatuto 

Processual Civil, não traz insculpido em seu bojo mencionada previsão. 

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil. SEM CUSTAS. 

HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

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

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001674-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SADY CASONATTO (EXEQUENTE)

LEANDRO RAFAEL PERIUS (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001674-97.2017.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte 

executada, consoante comprovante de depósito judicial de fl. 255, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO a sentença, 

EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento da quantia depositada 

nos autos em favor dos exequentes, devendo a Secretaria da Vara 

observar o disposto no Provimento n. 68 editado pelo Conselho Nacional 

de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1002635-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL GUIMARAES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCOS SERAFIM DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANA DELAI PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002635-04.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCOS SERAFIM DUARTE RÉU: GILVANA DELAI PEREIRA Autos n. 

1002635-04.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo Vistos 

etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

com o qual aquiesceu o Parquet, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO o benefício da justiça gratuita às partes. HONORÁRIOS indevidos. 

P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, 

observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 19 de Outubro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002896-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA (ADVOGADO(A))

EDIVALDO SUOTNISKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002896-66.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: EDIVALDO SUOTNISKI Vistos etc. Cuida-se de ação de 

retificação de assento de óbito proposta por EDIVALDO SOUTNISKI, 

assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, aduzindo, em síntese, 

que se casou com Tatiana Aparecida de Melo em 07/03/2011, vindo a se 

separar de fato no ano de 2012. Afirma que em 07/09/2014 a mesma veio 

a óbito, tendo constado erroneamente na certidão de óbito que esta era 

solteira na época do falecimento. Ocorre que tal informação é inverídica, 

eis que mesmo separados de fato, ainda eram legalmente casados, sendo 

que tal equívoco está impossibilitando o requerente de constituir novo 

matrimônio. Com a inicial vieram os documentos de id. 13478328 e 

seguintes. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou 

favoravelmente ao acolhimento do pleito inicial (id. 13646229). Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

Sem delongas, registra-se que é plenamente possível a alteração do 

registro de nascimento quando preenchidos os requisitos exigidos por lei 

e, nesse sentido, basta volver os olhos para o teor do art. 109 da Lei de 

Registros Públicos: “Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 
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os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” 

Deveras, analisando a certidão de casamento acostada a exordial (id. 

13478398) juntamente com a certidão de óbito da requerida (id. 

13478411), é possível constatar que, de fato, houve equívoco ao constar 

o estado civil da Sra. Tatiana Aparecida Melo como “solteira”, quando na 

realidade esta era casada, conforme comprovado nos autos. Logo, a 

situação desenhada possibilita o deferimento do pedido de retificação em 

questão. Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO 

a pretensão deduzida na inicial para, com fundamento no §4º do art. 109 

da Lei n. 6.015/73 (LRP), DETERMINAR a RETIFICAÇÃO no assento de 

óbito de TATIANA APARECIDA MELO, fazendo constar que a de cujus era 

casada com EDIVALDO SOUTNISKI. Por conseguinte, JULGO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, fazendo-o nos termos do inciso I do art. 

487 do CPC. SEM CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. 

DECLARO PUBLICADA a presente sentença com a inserção no Sistema 

PJE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n. 42/2008/CGJ. 

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente CERTIFICADO, 

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

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 19 de Outubro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001781-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP (AUTOR(A))

MOGLY ADAS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA FRANCISCA DOS SANTOS - ME (RÉU)

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001781-44.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP RÉU: EVA 

FRANCISCA DOS SANTOS - ME Vistos etc. Cuida-se de ação monitória 

proposta por VERA COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA - EPP 

em desfavor de EVA FRANCISCA DOS SANTOS – ME e EVA FRANCISCA 

DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial. Entre um ato e outro, através do 

petitório de id. 15950676, as partes informaram que se compuseram 

amigavelmente, pugnando pela homologação da avença e a extinção do 

feito (id. 15950689). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Sem delongas desnecessárias, presentes os 

requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes 

VERA COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA – EPP, EVA 

FRANCISCA DOS SANTOS – ME e EVA FRANCISCA DOS SANTOS, que 

passa a fazer parte integrante da presente, para que surta seus jurídicos 

e legais efeito e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, na 

forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Código de Processo Civil. 

CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas 

partes. PUBLICADA com a inserção no PJE. DISPENSADO o registro na 

forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. TRANSITADA EM JULGADO, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 19 

de Outubro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000811-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA LINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000811-78.2016.8.11.0040. Sentença com resolução de mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por ROSINEIA LINO 

DOS SANTOS em face de BRADESCO SEGUROS S/A, qualificados nos 

autos, pretendendo o recebimento da indenização relativa ao Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico 

ocorrido em 10/06/2015, que lhe causou lesões corporais permanentes. A 

inicial veio acompanhada dos documentos de id. 1520065 e ss. Despacho 

saneador, id. 9223011. Na oportunidade, fixaram-se os pontos 

controvertidos, deferindo-se a prova pericial. A expert nomeada informou 

o não comparecimento da requerente na perícia agendada (id. 11116131). 

A tentativa de intimação da autora restou infrutífera, id. 11197995. 

Manifestação do demandado, id. 11456991. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. De plano, 

cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de 

Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Inexistindo outras questões prévias a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, passo à análise meritória. MÉRITO 

Urge destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei n. 

6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o 

nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. 

Nesse contexto, destaca-se que o primeiro requisito restou preenchido 

pelos documentos carreados aos autos pela parte autora (id. 1520075 e 

ss). Entretanto, no que tange ao segundo requisito – invalidez permanente, 

não restou suficientemente demonstrado, eis que a parte autora deixou de 

comparecer na perícia designada. No ponto, convém destacar que a 

tentativa de intimação da requerente no endereço declinado na exordial 

restou infrutífera, conforme se observa pela certidão de id. 11197995. 

Nesse passo, sem muitas delongas, diante da não comprovação de danos 

permanente em decorrência do acidente, DEIXO DE ACOLHER o pedido 

contido na inicial. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que FIXO em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do art. 85 do CPC, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, eis que a 

mesma é beneficiária da AJG. Relativamente aos honorários periciais, não 

tendo sido realizada a perícia, DETERMINO a restituição em favor da parte 

demandada. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001317-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RANIERE MOREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDERY ALVES MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001317-83.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: RANIERE MOREIRA SILVA EXECUTADO: WALDERY ALVES 

MACHADO Autos n. 1001317-83.2018.2017.8.11.0040. Sentença com 

Resolução de Mérito Vistos etc. Cuida-se de ação monitória ajuizada por 

RANIERE MOREIRA SILVA em desfavor de WALDERY ALVES MACHADO, 

ambos devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que é 

credora da importância de R$ 7.480,10 (sete mil quatrocentos e oitenta 

reais e dez centavos), em decorrência de contrato de confissão de dívida. 

Com a inicial vieram os documentos de id. 12251406 e ss. Despacho 

inicial, id. 12660075. Devidamente citado, id. 13384748, o demandado 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de embargos 

monitórios e/ou comprovar o cumprimento da obrigação (certidão de id. 

14815306). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. De início, considerando que o 

demandado WALDERY ALVES MACHADO, devidamente citado (id. 

13384748), deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de 

embargos monitórios e/ou efetuar o pagamento do valor indicado na inicial 

(certidão de id. 14815306), DECRETO-LHE a REVELIA, em consonância 

com o disposto no art. 344 do CPC. No mais, dispõe o art. 701, §2º, do 

Código de Processo Civil, in verbis: Art. 701. Sendo evidente o direito do 

autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega 
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de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, 

concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. (...) § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. 

Assim, o fato objetivo narrado na exordial produz como consequência a 

obrigação do demandado proporcionar ao requerente o pagamento 

emanado da ordem representada contrato de confissão de dívida 

acostado a exordial, impondo-se a procedência do pedido, máxime diante 

da prova literal da existência do débito e de seu não pagamento. No ponto, 

convém destacar que dos autos ressai que houve a estipulação do 

contrato de confissão de dívida (id. 12251424), bem como restou 

demonstrado ainda, o saldo devedor, ante a apresentação da planilha 

atualizada do débito (id. 12251435). Destarte, considerando os efeitos da 

revelia, aliados as únicas provas até então colhidas, que corroboram os 

valores apresentados, resta-me reconhecê-los por sentença. Ante o 

exposto, DECLARO constituído, de pleno direito, o título executivo judicial 

em demérito da requerida, na quantia de R$ 7.480,10 (sete mil 

quatrocentos e oitenta reais e dez centavos), corrigidos monetariamente 

pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Após o decurso do prazo recursal, INTIME-SE a parte autora para encartar 

aos autos planilha de débito atualizada. Em seguida, CITE-SE e INTIME-SE a 

devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento, sob 

pena de incorrer na multa de 10% sobre o valor da dívida. Não havendo 

pagamento voluntário, EXPEÇA-SE o necessário ao prosseguimento da 

execução. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro, na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 19 de Outubro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001481-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DIAS MEDRADO FERREIRA (AUTOR(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001481-82.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT ajuizada por SILVANA DIAS MEDRADO FERREIRA em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, qualificados nos 

autos, pretendendo o recebimento da integralidade do seguro, no importe 

de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 

5767546 e ss. Despacho saneador em id. 10550919. Na oportunidade, 

fixaram-se os pontos controvertidos, bem como houve deferimento da 

prova pericial. Laudo pericial, id. 14105874. Manifestação das partes 

acerca do laudo pericial (id. 14374559 e 14542927). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, 

cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Novo Código de 

Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Inexistindo outras questões prévias a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, passo à análise meritória. MÉRITO 

Urge destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 

6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse 

contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - 

restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pela autora, 

mormente pela ficha de atendimento de id. 5767577 que não deixa margem 

de dúvida quanto ao envolvimento da demandante em acidente de trânsito 

ocorrido no dia 24/08/2016. No que tange aos demais requisitos – invalidez 

permanente e nexo causal -, é certo que também restaram comprovados 

pela perícia médica de id. 14105874. Afinal, o perito asseverou que a 

autora apresenta “invalidez permanente, definida como leve (25%) em 

membro inferior direito”. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o 

disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser 

indenizado, registre-se que, com o advento da Medida Provisória n° 

340/06, depois convertida na Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve 

alteração na tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo 

fixadas em valores determinados e não mais em salários mínimos. Dessa 

feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso 

em exame, visto que o sinistro ocorrera em 24/08/2016, ou seja, após a 

entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE 

VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO 

COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO 

IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o 

valor da condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 

6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 

28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao 

caso concreto as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, 

posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o 

pagamento da indenização proporcional ao grau de incapacidade, 

segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em 

dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO 

DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE 

SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 

6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER 

PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. 

APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, 

Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar 

que a perícia médica atestou incapacidade parcial incompleta de leve 

repercussão (25%). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 25% (13.500,00 x 70% x 25%) do teto máximo, qual seja, R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Dessa forma, o conjunto probatório revela que a parte 

demandante ficou com sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à 

indenização do seguro obrigatório. Diante do exposto, ACOLHO em parte o 

pedido contido na inicial para CONDENAR a parte demandada ao 

pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face ao princípio da 

causalidade, CONDENO ainda a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos 

reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. EXPEÇA-SE o competente 

alvará de levantamento do valor relativo aos honorários periciais. P.R.I.C. 

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de praxe. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003169-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO BARRETO HOMEM (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003169-45.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Indeferido o pleito de AJG em favor da requerente (id. 

13950703), a mesma deixou transcorrer in albis o prazo para juntada de 

comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, conforme 

certidão de id. 15232541. Pois bem. Sobre o assunto, o Código de 

Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 102. Sobrevindo o trânsito 

em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o 

recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, 

inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado 

pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei. 

Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto 

sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não 

poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida 

pela parte enquanto não efetuado o depósito. Assim, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto e tudo mais que dos autos, 

DETERMINO o cancelamento da distribuição do feito e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

com fundamento nos artigos 290 c.c. 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem condenação em custas. Honorários advocatícios indevidos. 

P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002727-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE BARBIERI (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002727-16.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT ajuizada por DIRLENE BARBIERI em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

qualificadas nos autos, pretendendo o recebimento da integralidade do 

seguro, no importe de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pelos fatos 

e fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 8030545 e ss. Despacho saneador em id. 10558799. 

Na oportunidade, fixaram-se os pontos controvertidos, bem como 

deferiu-se a prova pericial. Laudo pericial, id. 13837317. A demandada 

manifestou concordância com o laudo pericial, id. 13987540, ao passo que 

a autora apresentou impugnação ao mesmo (id. 13994657). O expert 

ratificou o laudo pericial, id. 15054036. Manifestação das partes acerca da 

complementação do laudo pericial pelo perito (id. 15168933 e 15350727). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Ab initio, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do 

Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade 

de dilação probatória. Inexistindo outras questões prévias a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, passo à análise 

meritória. MÉRITO Urge destacar que, a matéria em comento está 

disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações subsequentes, além 

de regulamentações expedidas pelos órgãos competentes. Para 

recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os 

seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a 

invalidez permanente; c) o nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez permanente. Nesse contexto, destaca-se que o primeiro requisito 

– acidente automobilístico - restou preenchido pelos documentos 

carreados aos autos pela autora, mormente pelo prontuário de 

atendimento médico encartado em id. 8030573, p. 5 e ss. que não deixa 

margem de dúvida quanto ao envolvimento da demandante em acidente de 

trânsito ocorrido no dia 06/09/2016. No que tange aos demais requisitos – 

invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também restaram 

comprovados pela perícia médica de id. 13837317. Afinal, o perito 

asseverou que a autora apresenta “invalidez permanente, definida como 

leve (25%) em estrutura craniofacial”. Logo, conclui-se que o requerente 

cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o 

qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser 

indenizado, registre-se que, com o advento da Medida Provisória n° 

340/06, depois convertida na Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve 

alteração na tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo 

fixadas em valores determinados e não mais em salários mínimos. Dessa 

feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso 

em exame, visto que o sinistro ocorrera em 06/09/2016, ou seja, após a 

entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE 

VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO 

COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO 

IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o 

valor da condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 

6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 

28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao 

caso concreto as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, 

posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o 

pagamento da indenização proporcional ao grau de incapacidade, 

segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em 

dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO 

DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE 

SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 

6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER 

PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. 

APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, 

Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar 

que a perícia médica atestou incapacidade parcial incompleta de leve 

repercussão (25%). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 25% (13.500,00 x 100% x 25%) do teto máximo, qual seja, 

R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Dessa forma, o 

conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com sequelas 

irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do seguro obrigatório. 

Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido na inicial para 

CONDENAR a parte demandada ao pagamento de $ 3.375,00 (três mil, 

trezentos e setenta e cinco reais), referente à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face ao 

princípio da causalidade, CONDENO ainda a requerida ao pagamento das 
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custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento do valor relativo aos honorários 

periciais. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

ALDILENE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001538-03.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT ajuizada por ALDILENE RODRIGUES DA SILVA em face 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

qualificadas nos autos, pretendendo o recebimento da integralidade do 

seguro, no importe de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pelos fatos 

e fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 5807860 e ss. Despacho saneador em id. 9420851. Na 

oportunidade, fixaram-se os pontos controvertidos, bem como deferiu-se 

a prova pericial. Laudo pericial, id. 14778567. A demandada manifestou 

com relação ao laudo pericial em id. 15050228. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, 

cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de 

Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Inexistindo outras questões prévias a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, passo à análise meritória. MÉRITO 

Urge destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 

6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse 

contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - 

restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pela autora, 

mormente pelo prontuário de evolução clínica encartado em id. 5807515, p. 

2, que não deixa margem de dúvida quanto ao envolvimento da 

demandante em acidente de trânsito ocorrido no dia 01/05/2014. No que 

tange aos demais requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é 

certo que também restaram comprovados pela perícia médica de id. 

14778567. Afinal, o perito asseverou que a autora apresenta “invalidez 

permanente, definida como média (50%) em membro inferior direito”. Logo, 

conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da 

Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já 

no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o 

advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei n. 

11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorrera em 01/05/2014, ou seja, após a entrada em vigor 

dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - 

DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE 

NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. 

Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da 

condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 

pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 

9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, 

Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao caso concreto 

as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente 

convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o pagamento da 

indenização proporcional ao grau de incapacidade, segundo a tabela da 

SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 

AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS 

PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, 

EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM 

PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO 

DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar que a 

perícia médica atestou incapacidade parcial incompleta de média 

repercussão (50%). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 50% (13.500,00 x 70% x 50%) do teto máximo, qual seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Entretanto, deve 

ser deduzida a quantia recebida administrativamente, qual seja, R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), conforme comprovante encartado em id. 9082332. Dessa 

forma, o conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com 

sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do seguro 

obrigatório. Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido na 

inicial para CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária a partir do sinistro. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Face ao princípio da causalidade, CONDENO 

ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 8º 

do art. 85 do CPC. EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento do 

valor relativo aos honorários periciais. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos autos, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DA SILVA HAIGERT (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001641-10.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT ajuizada por EMERSON DA SILVA HAIGERT em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da integralidade do 

seguro, no importe de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pelos fatos 

e fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 
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documentos de id. 5869915 e ss. Despacho saneador em id. 10520679. 

Na oportunidade, fixaram-se os pontos controvertidos, bem como 

deferiu-se a prova pericial. Laudo pericial, id. 13852984. A demandada 

manifestou com relação ao laudo pericial em id. 14035580, requerendo a 

intimação do expert para complementação. Laudo complementar, id. 

15052295. O autor manifestou concordância com o laudo pericial, id. 

15271006. Manifestação da parte demandada quanto o laudo pericial, id. 

15305824. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Inexistindo outras questões prévias a 

serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, passo à 

análise meritória. MÉRITO Urge destacar que, a matéria em comento está 

disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações subsequentes, além 

de regulamentações expedidas pelos órgãos competentes. Para 

recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os 

seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a 

invalidez permanente; c) o nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez permanente. Nesse contexto, destaca-se que o primeiro requisito 

– acidente automobilístico - restou preenchido pelos documentos 

carreados aos autos pelo autor, mormente pelo prontuário médico 

encartado em id. 5869915, p. 7, que não deixa margem de dúvida quanto 

ao envolvimento do demandante em acidente de trânsito ocorrido no dia 

09/04/2015. No que tange aos demais requisitos – invalidez permanente e 

nexo causal -, é certo que também restaram comprovados pela perícia 

médica de id. 13852984. Afinal, o perito asseverou que o requerente 

apresenta “invalidez permanente, definida como intensa (75%) em pé 

direito”. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” 

do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se 

que, com o advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na 

Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorrera em 09/04/2015, ou seja, após a entrada em vigor 

dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - 

DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE 

NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. 

Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da 

condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 

pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 

9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, 

Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao caso concreto 

as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente 

convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o pagamento da 

indenização proporcional ao grau de incapacidade, segundo a tabela da 

SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 

AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS 

PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, 

EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM 

PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO 

DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar que a 

perícia médica atestou incapacidade parcial incompleta de média 

repercussão (50%). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 75% (13.500,00 x 50% x 75%) do teto máximo, qual seja, R$ 

5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Dessa 

forma, o conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com 

sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do seguro 

obrigatório. Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido na 

inicial para CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$ 5.062,50 

(cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente à 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência 

de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

a partir do sinistro. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Face ao princípio da causalidade, CONDENO ainda a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. 

EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento do valor relativo aos 

honorários periciais. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que 

deverá ser previamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003262-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES EZIQUIEL WESLING KRAUSE (EXECUTADO)

NICANOR FORNECK SEHN (EXECUTADO)

FK PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003262-76.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO EXECUTADO: FK 

PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, NICANOR FORNECK SEHN, CHARLES 

EZIQUIEL WESLING KRAUSE Vistos etc. Ante a manifestação de vontade 

das partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (id. 

14952877), cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

da presente sentença homologatória. Em consequência, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. CUSTAS e 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma pactuada pelas partes. P.R.I.C. 

Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, EXPEÇAM-SE os ofícios 

pertinentes. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000314-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MONTEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIO ANTONIO ZAHN (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000314-93.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: PATRICIA MONTEIRO DA SILVA EXECUTADO: MARCIO 

ANTONIO ZAHN Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença 
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promovido por PATRICIA MONTEIRO DA SILVA, em desfavor de MARCIO 

ANTONIO ZAHN, devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 11528378 e ss. Logo adiante, em id. 15774082, a 

requerente informou que tramita perante a 1ª Vara local ação com o 

mesmo pedido e causa de pedir, a qual foi autuada sob o n. 

1004780-67.2017.8.11.0040, protocolada em 24/10/2017, pugnando pela 

extinção do presente feito em razão da litispendência. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Pois bem. 

Prescreve o artigo 485, inciso V, da Lei Adjetiva Civil, que: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: (...); V - reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada; É a realidade dos autos, 

haja vista que os fatos trazidos nestes autos já estão em discussão em 

outro processo, qual seja, autos n. 1004780-67.2017.8.11.0040, 

protocolada em 24/10/2017, ou seja, anteriormente a presente demanda, 

caracterizando, portanto, a litispendência, posto que presentes os seus 

requisitos. Assim, verificada a litispendência, deve ser extinto o presente 

feito. Assim, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PRESENTE 

FEITO promovido por PATRICIA MONTEIRO DA SILVA, em desfavor de 

MARCIO ANTONIO ZAHN, nos termos do artigo 485, inciso V, do Novo 

Código de Processo Civil. SEM CUSTAS e SEM HONORÁRIOS. P.R.I.C. 

CIENTIFIQUE-SE o Parquet. TRANSITADA EM JULGADO a presente 

sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002196-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (AUTOR(A))

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE ADRIANE GABE (RÉU)

JULIANO DO AMARAL (RÉU)

J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002196-90.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP RÉU: J AMARAL TRANSPORTES LTDA 

- ME, JULIANO DO AMARAL, DENISE ADRIANE GABE Vistos etc. Cuida-se 

de ação monitória ajuizada MOSCHEN & MOSCHEN LTDA em desfavor de J 

AMARAL TRANSPORTES LTDA, JULIANO DO AMARAL e DENISE 

ADRIANE GABE, todos devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em 

síntese, que é credora da importância de R$ 66.095,24 (sessenta e seis 

mil, e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), em decorrência de 

contrato de confissão de dívida e nota promissória. Com a inicial vieram os 

documentos de id. 12978397 e ss. Despacho inicial, id. 13130101. 

Devidamente citados, id. 14047079, os demandados deixaram transcorrer 

in albis o prazo para apresentação de embargos monitórios e/ou 

comprovar o cumprimento da obrigação (certidão de id. 15232434). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. De início, considerando que os demandados J AMARAL 

TRANSPORTES LTDA, JULIANO DO AMARAL e DENISE ADRIANE GABE, 

devidamente citados (id. 14047079), deixou transcorrer “in albis” o prazo 

para apresentação de embargos monitórios e/ou efetuar o pagamento do 

valor indicado na inicial (certidão de id. 15232434), DECRETO-LHES a 

REVELIA, em consonância com o disposto no art. 344 do CPC. No mais, 

dispõe o art. 701, §2º, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 701. 

Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado 

de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de 

fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para 

o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. (...) § 2o Constituir-se-á de pleno direito o 

título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se 

não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no 

art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. Assim, o fato objetivo narrado na exordial produz como 

consequência a obrigação dos demandados proporcionarem ao 

requerente o pagamento emanado da ordem representada contrato de 

confissão de dívida e nota promissória acostados a exordial, impondo-se a 

procedência do pedido, máxime diante da prova literal da existência do 

débito e de seu não pagamento. No ponto, convém destacar que dos 

autos ressai que houve a estipulação do contrato de confissão de dívida e 

emissao de nota promissória (id. 12978426/ id. 12978435), bem como 

restou demonstrado ainda, o saldo devedor, ante a apresentação da 

planilha atualizada do débito (id. 12978438). Destarte, considerando os 

efeitos da revelia, aliados as únicas provas até então colhidas, que 

corroboram os valores apresentados, resta-me reconhecê-los por 

sentença. Ante o exposto, DECLARO constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial em demérito da requerida, na quantia de R$ 66.095,24 

(sessenta e seis mil, e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, desde a citação. Após o decurso do prazo recursal, INTIME-SE a 

parte autora para encartar aos autos planilha de débito atualizada. Em 

seguida, CITE-SE e INTIME-SE a devedora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento, sob pena de incorrer na multa de 10% sobre o 

valor da dívida. Não havendo pagamento voluntário, EXPEÇA-SE o 

necessário ao prosseguimento da execução. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO 

o registro, na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002644-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

IRENE QUINTINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002644-97.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT ajuizada por IRENE QUINTINO em face de 

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, 

qualificadas nos autos, pretendendo o recebimento da integralidade do 

seguro, no importe de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pelos fatos 

e fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 7966136 e ss. Despacho saneador em id. 11930128. 

Na oportunidade, fixaram-se os pontos controvertidos, bem como 

deferiu-se a prova pericial. Laudo pericial, id. 14794793. A demandada 

manifestou com relação ao laudo pericial em id. 15075995, ao passo que a 

requerente deixou transcorrer in albis o prazo. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, 

cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de 

Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Inexistindo outras questões prévias a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, passo à análise meritória. MÉRITO 

Urge destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 

6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse 

contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - 

restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo autor, 

mormente pelo prontuário médico encartado em id. 7966138, p. 3, que não 

deixa margem de dúvida quanto ao envolvimento da demandante em 

acidente de trânsito. No que tange aos demais requisitos – invalidez 

permanente e nexo causal -, é certo que também restaram comprovados 

pela perícia médica de id. 14794793. Afinal, o perito asseverou que o 

requerente apresenta “invalidez permanente, definida como média (50%) 

em joelho esquerdo”. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o 

disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser 

indenizado, registre-se que, com o advento da Medida Provisória n° 

340/06, depois convertida na Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve 

alteração na tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo 

fixadas em valores determinados e não mais em salários mínimos. Dessa 

feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso 
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em exame, visto que o sinistro ocorrera em 22/06/2014, ou seja, após a 

entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE 

VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO 

COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO 

IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o 

valor da condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 

6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 

28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao 

caso concreto as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, 

posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o 

pagamento da indenização proporcional ao grau de incapacidade, 

segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em 

dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO 

DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE 

SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 

6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER 

PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. 

APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, 

Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar 

que a perícia médica atestou incapacidade parcial incompleta de média 

repercussão (50%). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 50% (13.500,00 x 25% x 50%) do teto máximo, qual seja, R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Entretanto, deve ser deduzida a quantia recebida administrativamente pela 

parte autora, qual seja, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), conforme comprovante encartado em id. 

9454606. Dessa forma, o conjunto probatório revela que a parte 

demandante ficou com sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à 

indenização do seguro obrigatório. Diante do exposto, ACOLHO em parte o 

pedido contido na inicial para CONDENAR a parte demandada ao 

pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face ao princípio da 

causalidade, CONDENO ainda a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos 

reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. EXPEÇA-SE o competente 

alvará de levantamento do valor relativo aos honorários periciais. P.R.I.C. 

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de praxe. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002645-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO FRANCISCO LISBOA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002645-82.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT ajuizada por LAERCIO FRANCISCO LISBOA em face de 

BRADESCO SEGUROS, qualificados nos autos, pretendendo o 

recebimento da integralidade do seguro, no importe de 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de id. 7966175 e ss. Despacho 

saneador em id. 11737404. Na oportunidade, fixaram-se os pontos 

controvertidos, bem como deferiu-se a prova pericial. Laudo pericial, id. 

14797770. O demandado manifestou com relação ao laudo pericial em id. 

15206539, ao passo que a requerente deixou transcorrer in albis o prazo, 

conforme certidão de id. 15231316. Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Inexistindo outras 

questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, passo à análise meritória. MÉRITO Urge destacar que, a 

matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as 

alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos 

órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo causal entre 

o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo autor, mormente 

pelo prontuário médico encartado em id. 7966184, p. 6, que não deixa 

margem de dúvida quanto ao envolvimento do demandante em acidente de 

trânsito. No que tange aos demais requisitos – invalidez permanente e 

nexo causal -, é certo que também restaram comprovados pela perícia 

médica de id. 14799952. Afinal, o perito asseverou que o requerente 

apresenta “invalidez permanente, definida como média (50%) em ombro 

direito”. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” 

do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se 

que, com o advento da Medida Provisória n. 340/06, depois convertida na 

Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorrera em 26/05/2016, ou seja, após a entrada em vigor 

dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - 

DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE 

NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. 

Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da 

condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 

pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 

9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, 

Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao caso concreto 

as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente 

convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o pagamento da 

indenização proporcional ao grau de incapacidade, segundo a tabela da 

SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 

AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS 

PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, 

EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM 

PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO 

DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar que a 

perícia médica atestou incapacidade parcial incompleta de média 

repercussão (50%). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 
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médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 50% (13.500,00 x 25% x 50%) do teto máximo, qual seja, R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Dessa forma, o conjunto probatório revela que a parte demandante ficou 

com sequelas irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do 

seguro obrigatório. Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido 

na inicial para CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária a partir do sinistro. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Face ao princípio da causalidade, CONDENO 

ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 8º 

do art. 85 do CPC. EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento do 

valor relativo aos honorários periciais. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos autos, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001799-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

EDUARDO LEAO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001799-65.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT ajuizada por EDUARDO LEÃO PEREIRA em face de 

BRADESCO SEGUROS S/A, qualificados nos autos, pretendendo o 

recebimento da integralidade do seguro, no importe de 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de id. 6075712 e ss. Despacho 

saneador em id. 11741837. Na oportunidade, fixaram-se os pontos 

controvertidos, bem como deferiu-se a prova pericial. Laudo pericial, id. 

14778931. O demandado manifestou com relação ao laudo pericial em id. 

15033192, ao passo que a requerente deixou transcorrer in albis o prazo, 

conforme certidão de id. 15231184. Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Inexistindo outras 

questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, passo à análise meritória. MÉRITO Urge destacar que, a 

matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as 

alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos 

órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo causal entre 

o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo autor, mormente 

pelo prontuário médico encartado em id. 6075874, p. 1, que não deixa 

margem de dúvida quanto ao envolvimento do demandante em acidente de 

trânsito. No que tange aos demais requisitos – invalidez permanente e 

nexo causal -, é certo que também restaram comprovados pela perícia 

médica de id. 14778931. Afinal, o perito asseverou que o requerente 

apresenta “invalidez permanente, definida como média (50%) em pé 

direito”. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” 

do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se 

que, com o advento da Medida Provisória n. 340/06, depois convertida na 

Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorrera em 29/03/2015, ou seja, após a entrada em vigor 

dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - 

DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE 

NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. 

Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da 

condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 

pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 

9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, 

Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao caso concreto 

as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente 

convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o pagamento da 

indenização proporcional ao grau de incapacidade, segundo a tabela da 

SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 

AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS 

PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, 

EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM 

PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO 

DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar que a 

perícia médica atestou incapacidade parcial incompleta de média 

repercussão (50%). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 50% (13.500,00 x 50% x 50%) do teto máximo, qual seja, R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Dessa forma, o 

conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com sequelas 

irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do seguro obrigatório. 

Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido na inicial para 

CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil, 

trezentos e setenta e cinco reais), referente à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face ao 

princípio da causalidade, CONDENO ainda a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 
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(oitocentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento do valor relativo aos honorários 

periciais. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004130-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

ELIAS BEZERRA DE SOUSA (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004130-20.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT ajuizada por ELIAS BEZERRA DE SOUSA em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da integralidade do 

seguro, no importe de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pelos fatos 

e fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 9396520 e ss. Despacho saneador em id. 11878675. 

Na oportunidade, fixaram-se os pontos controvertidos, bem como 

deferiu-se a prova pericial. Laudo pericial, id. 14779124. Manifestação das 

partes acerca do laudo pericial (id. 14852472 e id. 15053729). Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab 

initio, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de 

Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Inexistindo outras questões prévias a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, passo à análise meritória. MÉRITO 

Urge destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 

6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse 

contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - 

restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo autor, 

mormente pelos prontuários médicos encartados em id. 9396526, que não 

deixam margem de dúvida quanto ao envolvimento do demandante em 

acidente de trânsito. No que tange aos demais requisitos – invalidez 

permanente e nexo causal -, é certo que também restaram comprovados 

pela perícia médica de id. 14779124. Afinal, o perito asseverou que o 

requerente apresenta “invalidez permanente, definida como média (50%) 

em membro inferior esquerdo”. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu 

o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser 

indenizado, registre-se que, com o advento da Medida Provisória n. 

340/06, depois convertida na Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve 

alteração na tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo 

fixadas em valores determinados e não mais em salários mínimos. Dessa 

feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso 

em exame, visto que o sinistro ocorrera em 17/09/2016, ou seja, após a 

entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE 

VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO 

COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO 

IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o 

valor da condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 

6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 

28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao 

caso concreto as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, 

posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o 

pagamento da indenização proporcional ao grau de incapacidade, 

segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em 

dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO 

DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE 

SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 

6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER 

PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. 

APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, 

Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar 

que a perícia médica atestou incapacidade parcial incompleta de média 

repercussão (50%). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 50% (13.500,00 x 70% x 50%) do teto máximo, qual seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Entretanto, deve 

ser deduzida a quantia recebida administrativamente, qual seja, R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), conforme 

comprovante encartado em id. 15053729. Dessa forma, o conjunto 

probatório revela que a parte demandante ficou com sequelas 

irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do seguro obrigatório. 

Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido na inicial para 

CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$ 3.881,25 (três mil, 

oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), referente à 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência 

de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

a partir do sinistro. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Face ao princípio da causalidade, CONDENO ainda a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. 

EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento do valor relativo aos 

honorários periciais. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que 

deverá ser previamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001338-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON SOARES DE NORONHA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001338-93.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT ajuizada por CLAYTON SOARES DE NORONHA em 

face de BRADESCO SEGUROS, qualificados nos autos, pretendendo o 

recebimento da integralidade do seguro, no importe de 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de id. 5532340 e ss. Despacho 

saneador em id. 10564252. Na oportunidade, fixaram-se os pontos 

controvertidos, bem como deferiu-se a prova pericial. Laudo pericial, id. 

13834627. Manifestação do demandado acerca do laudo pericial (id. 
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13988621), ao passo que o autor deixou transcorrer in albis o prazo, 

conforme certidão de id. 15228595. Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Inexistindo outras 

questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, passo à análise meritória. MÉRITO Urge destacar que, a 

matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as 

alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos 

órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo causal entre 

o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo autor, mormente 

pelos prontuários médicos encartados em id. 5532353, que não deixam 

margem de dúvida quanto ao envolvimento do demandante em acidente de 

trânsito. No que tange aos demais requisitos – invalidez permanente e 

nexo causal -, é certo que também restaram comprovados pela perícia 

médica de id. 13834627. Afinal, o perito asseverou que o requerente 

apresenta “invalidez permanente, definida como média (50%) em estrutura 

neurológica”. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no 

“caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se 

que, com o advento da Medida Provisória n. 340/06, depois convertida na 

Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorrera em 18/12/2015, ou seja, após a entrada em vigor 

dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - 

DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE 

NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. 

Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da 

condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 

pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 

9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, 

Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao caso concreto 

as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente 

convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o pagamento da 

indenização proporcional ao grau de incapacidade, segundo a tabela da 

SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 

AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS 

PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, 

EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM 

PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO 

DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar que a 

perícia médica atestou incapacidade parcial incompleta de média 

repercussão (50%). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 50% (13.500,00 x 100% x 50%) do teto máximo, qual seja, 

R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais). Entretanto, convém 

destacar que a parte demandada comprovou o pagamento da aludida 

quantia em sede administrativa, conforme comprovante que se visualiza 

em id. 8860062. Diante do exposto, DEIXO DE ACOLHER o pedido contido 

na inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do art. 85 do CPC, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, eis que a 

mesma é beneficiária da AJG. EXPEÇA-SE o competente alvará de 

levantamento do valor relativo aos honorários periciais. P.R.I.C. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos 

autos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001192-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

PONCIANO JOSE RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001192-52.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT ajuizada por PONCIANO JOSÉ RODRIGUES em face de 

BRADESCO SEGUROS, qualificados nos autos, pretendendo o 

recebimento da integralidade do seguro, no importe de 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de id. 5488445 e ss. Despacho 

saneador em id. 10564194. Na oportunidade, fixaram-se os pontos 

controvertidos, bem como deferiu-se a prova pericial. Laudo pericial, id. 

14801127. Manifestação do demandado acerca do laudo pericial (id. 

15129717), ao passo que o autor deixou transcorrer in albis o prazo, 

conforme certidão de id. 15344750. Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Inexistindo outras 

questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, passo à análise meritória. MÉRITO Urge destacar que, a 

matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as 

alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos 

órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo causal entre 

o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo autor, mormente 

pelos prontuários médicos encartados em id. 5488468, que não deixam 

margem de dúvida quanto ao envolvimento do demandante em acidente de 

trânsito. No que tange aos demais requisitos – invalidez permanente e 

nexo causal -, é certo que também restaram comprovados pela perícia 

médica de id. 14801127. Afinal, o perito asseverou que o requerente 

apresenta “invalidez permanente, definida como média (50%) em 

seguimento lombar da coluna vertebral”. Logo, conclui-se que o 

requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, 

segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já no que se refere 

ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o advento da Medida 

Provisória n. 340/06, depois convertida na Lei n. 11.482, de 31 de maio de 

2007, houve alteração na tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório, sendo fixadas em valores determinados e não mais em 

salários mínimos. Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 

11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto que o sinistro ocorrera em 

17/06/2016, ou seja, após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 
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MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar que a perícia médica 

atestou incapacidade parcial incompleta de média repercussão (50%). 

Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 

3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 50% (13.500,00 x 25% x 50%) do teto máximo, qual seja, R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta reais). 

Entretanto, convém destacar que a parte demandada comprovou o 

pagamento da aludida quantia em sede administrativa, conforme 

comprovante que se visualiza em id. 8223458. Diante do exposto, DEIXO 

DE ACOLHER o pedido contido na inicial e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, I, do Código de Processo Civil. CONDENO a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em R$ 1.000,00 

(um mil reais), nos termos do art. 85 do CPC, contudo, SUSPENDO a 

exigibilidade, eis que a mesma é beneficiária da AJG. EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento do valor relativo aos honorários 

periciais. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001960-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA VIANA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001960-12.2016.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Sem delongas, ante a satisfação do débito noticiada em id. 11421097, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e 

arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001655-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001655-28.2016.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT ajuizada por VALDINEI RODRIGO DA SILVA em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da integralidade do 

seguro, no importe de 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pelos fatos 

e fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 1858923 e ss. Entre um ato e outro, na oportunidade da 

audiência de conciliação, realizou-se a avaliação médica, a qual constatou 

lesão em membro superior esquerdo, de média repercussão (50%) (id. 

5916272). Acolhida a preliminar de carência da ação, o feito foi julgado 

extinto sem resolução de mérito (id. 8187744), entretanto, em sede de 

recurso foi anulada a sentença (id. 13754378). Determinou-se a intimação 

das partes para se manifestarem quanto o interesse na produção de 

outras provas (id. 15207231). Em cumprimento a determinação acima, o 

autor manifestou em id. 15372826, pugnando pelo julgamento antecipado 

da lide, ao passo que a demandada se manifestou em id. 1571781, 

informando não se opor aos termos do laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, 

cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de 

Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Inexistindo outras questões prévias a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, passo à análise meritória. MÉRITO 

Urge destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 

6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse 

contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - 

restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo autor, 

mormente pelos prontuários médicos encartados em id. 1859354 e ss, que 

não deixam margem de dúvida quanto ao envolvimento do demandante em 

acidente de trânsito. No que tange aos demais requisitos – invalidez 

permanente e nexo causal -, é certo que também restaram comprovados 

pela avaliação médica de id. 5916272. Afinal, o perito asseverou que o 

requerente apresenta “invalidez permanente em membro superior 

esquerdo, definida como média (50%)”. Logo, conclui-se que o requerente 

cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o 

qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser 

indenizado, registre-se que, com o advento da Medida Provisória n. 

340/06, depois convertida na Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve 

alteração na tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo 

fixadas em valores determinados e não mais em salários mínimos. Dessa 

feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso 

em exame, visto que o sinistro ocorrera em 22/01/2016, ou seja, após a 

entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE 

VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO 

COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO 

IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o 

valor da condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 

6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 

28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao 

caso concreto as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, 

posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o 

pagamento da indenização proporcional ao grau de incapacidade, 
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segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em 

dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO 

DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE 

SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 

6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER 

PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. 

APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, 

Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar 

que a perícia médica atestou incapacidade parcial incompleta de média 

repercussão (50%). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 50% (13.500,00 x 70% x 50%) do teto máximo, qual seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Dessa forma, o 

conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com sequelas 

irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do seguro obrigatório. 

Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido na inicial para 

CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face ao 

princípio da causalidade, CONDENO ainda a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento do valor relativo aos honorários 

periciais. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000430-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TITO COSTA CARVALHO (AUTOR(A))

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000430-36.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT ajuizada por ANTONIO TITO COSTA CARVALHO em 

face de ARUANA SEGUROS S/A, qualificados nos autos, pretendendo o 

recebimento da integralidade do seguro, no importe de 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a 

qual veio acompanhada dos documentos de id. 4787684 e ss. Despacho 

saneador em id. 10552217. Na oportunidade, fixaram-se os pontos 

controvertidos, bem como deferiu-se a prova pericial. Laudo pericial, id. 

13780604. Manifestação das partes acerca do laudo pericial (id. 13970836 

e id. 13980016). Complementação do laudo pericial, id. 15053522. As 

partes manifestaram em id. 15308890 e 15508163. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, 

cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de 

Processo Civil, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Inexistindo outras questões prévias a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, passo à análise meritória. MÉRITO 

Urge destacar que, a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 

6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; c) o nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse 

contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - 

restou preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo autor, 

mormente pelos prontuários médicos encartados em id. 4787759 e ss, que 

não deixam margem de dúvida quanto ao envolvimento do demandante em 

acidente de trânsito. No que tange aos demais requisitos – invalidez 

permanente e nexo causal -, é certo que também restaram comprovados 

pela perícia médica de id. 14779124. Afinal, o perito asseverou que o 

requerente apresenta “invalidez permanente, definida como média (50%) 

em membro superior esquerdo”. Logo, conclui-se que o requerente 

cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o 

qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser 

indenizado, registre-se que, com o advento da Medida Provisória n. 

340/06, depois convertida na Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve 

alteração na tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo 

fixadas em valores determinados e não mais em salários mínimos. Dessa 

feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso 

em exame, visto que o sinistro ocorrera em 27/01/2016, ou seja, após a 

entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE 

VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO 

COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO 

IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o 

valor da condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 

6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 

28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Outrossim, também é aplicável ao 

caso concreto as disposições contidas na Medida Provisória nº 451/2008, 

posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, a qual determina o 

pagamento da indenização proporcional ao grau de incapacidade, 

segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez que prevista em 

dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO 

DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE 

SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 

6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER 

PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. 

APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, 

Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Convém ressalvar 

que a perícia médica atestou incapacidade parcial incompleta de média 

repercussão (50%). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 
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Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de 50% (13.500,00 x 70% x 50%) do teto máximo, qual seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Dessa forma, o 

conjunto probatório revela que a parte demandante ficou com sequelas 

irreversíveis, fazendo, portanto, jus à indenização do seguro obrigatório. 

Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido na inicial para 

CONDENAR a parte demandada ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face ao 

princípio da causalidade, CONDENO ainda a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento do valor relativo aos honorários 

periciais. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002298-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ (ADVOGADO(A))

ILAINE MARIA SCHULTZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA SALEH BANDERA (RÉU)

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002298-83.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ILAINE MARIA SCHULTZ RÉU: NADIA SALEH BANDERA Vistos etc. 

Cuida-se de ação de despejo proposta por ILAINE MARIA BETTIN em 

desfavor de NADIA SALEH BANDERA, ambos devidamente qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Entre um ato 

e outro, através do petitório de id. 9309684, as partes informaram que se 

compuseram amigavelmente, pugnando pela homologação da avença e a 

extinção do feito. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Sem delongas desnecessárias, presentes os 

requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes 

ILAINE MARIA BETTIN e NADIA SALEH BANDERA, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b” do Código de Processo Civil. CUSTAS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas partes. PUBLICADA com a 

inserção no PJE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. TRANSITADA EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001691-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ (ADVOGADO(A))

BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PIVOTTI (RÉU)

DISTRIBUIDORA E ATACADO DE ALIMENTOS PIVOTTI LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001691-36.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA RÉU: DISTRIBUIDORA E ATACADO DE 

ALIMENTOS PIVOTTI LTDA - ME, CELSO PIVOTTI Vistos etc. Ante a 

manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

as partes (id. 15579830), cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente sentença homologatória. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. 

CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma pactuada pelas 

partes. P.R.I.C. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, 

EXPEÇAM-SE os ofícios pertinentes. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os 

autos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000211-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

MONICA ECKERT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

V. H. E. D. S. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000211-23.2017.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte 

executada, consoante comprovante de depósito judicial de id. 15178329, 

aliado a concordância do exequente (id. 15373063), JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o competente 

alvará de levantamento da quantia depositada nos autos em favor dos 

exequentes, devendo a Secretaria da Vara observar o disposto no 

Provimento n. 68 editado pelo Conselho Nacional de Justiça, veiculado aos 

magistrados por meio do Ofício Circular 41/2018/PRES/TJMT. 

Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005849-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE (ADVOGADO(A))

BERRANTE DE OURO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

ANTONIO VALDERICO DE MORAIS JUNIOR (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei Audiência 

de Conciliação para o dia 18/12/2018 às 08h30min., motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca. Olga Mazzei Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002557-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. F. (AUTOR(A))

F. A. F. Z. (ADVOGADO(A))

E. D. S. F. (AUTOR(A))

R. G. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. R. G. (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência do oficial de justiça, no sítio da Internet do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56762 Nr: 626-67.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA ADRIANA PICCINI, RP, ANGELA BERNARDES 

PRESTES, BP, CBPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MARCOS PICCINI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301/MT, JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - OAB:7134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo a determinação Judicial em relação à avaliação dos bens 

arrolados no espólio, Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para 

recolher a guia de Diligência do oficial de justiça para os bens localizados 

na Comarca de Sorriso (conforme alocalização dos mesmos), e/ou guia de 

taxas e custas para expedição de carta precatória para as comarcas 

onde houver bens, no sítio da Internet do TJMT, comprovando o 

pagamento nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 200729 Nr: 10003-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SL, MELB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de autorização de viagem, formulado por Sueli Land, 

representando sua filha Maria Eduarda Land Bernardo, menor impúbere, 

sendo que, no pedido inicial requereu: a) o recebimento do pleito como 

autorização para viagem; b) autorização para a menor hospedar-se em 

hotel na cidade de São Paulo – SP, no período de 20 a 24 de outubro de 

2018.

À fl. 26, os referidos pedidos foram deferidos pelo juízo.

Na sequência, a requerente se manifestou (fl. 27), “Ressalta-se que, com 

relação ao pedido de autorização o mesmo deve compreender a sua 

instalação em hotel, bem como autorização para proceder a matrícula na 

universidade, se aprovada, e bem assim assinar todos os documentos 

relativos ao ato”.

 É o relato. Decido.

 O pleito de fl. 27, além de carecer de previsão legal, afigura-se 

impertinente na medida em que não constou no pedido inicial, motivo pelo 

qual INDEFIRO-O.

CUMPRA-SE o que determinado à fl. 26.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000708-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE (ADVOGADO(A))

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR JOSE DE ALMADA SANTOS (EXECUTADO)

GENER DE ALMADA SANTOS (EXECUTADO)

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002338-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

MARCOS PAULO MACHADO LEME (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de quinze dias, sob pena 

de extinção/arquivamento

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000714-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO NATAL DALPASQUALE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000724-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

JARDEL APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000644-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

WILLIAN FRANCA DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000648-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA PINTO (AUTOR(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000363-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONEIA ROMAO DE SOUZA (EXECUTADO)
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IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA IMPUGNAÇÃO JUNTADA NOS IDS RETRO 

PELA EXECUTADA, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001251-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU ANTUNES BITTENCOURT (REQUERIDO)

RODRIGUES E BITTENCOURT LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para efetuar o recolhimento da guia da certidão de Registro de Penhora, 

devendo para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br 

para a emissão da referida guia (certidão de processo em tramitação sem 

busca).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001945-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

VALOLENES MARCELINO DE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006177-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

ELIZETE RAMALHO GERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

VILMA PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (EXECUTADO)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

MOACYR BATTAGLINI (EXECUTADO)

ERLA GIOVANA DE MATOS FREITAS (EXECUTADO)

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002988-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO ALBERINI (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida com a informação 

"desconhecido", no prazo de 05 dias. Destaco que, caso a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento 

da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002197-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ZORDAN NETO (EXECUTADO)

FABRICIO PEDRO ZORDAN (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

RECOLHER A DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

CONFORME CERTIDÃO RETRO. Para tanto, deve-se, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. INTIMO TAMBÉM PARA DAR ANDAMENTO 

AO FEITO, REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006219-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VENISSIO OLIVO FEDRIZZI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça, devendo requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, BEM COMO, para efetuar o depósito do complemento da diligência no 

valor de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Complementação de 

Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000762-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA (EXECUTADO)

 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002084-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias. Destaco, ainda, que caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se, acessar o site do Tribunal 

de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra 

superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento 

de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 
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07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002156-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. W. D. L. (ADVOGADO(A))

H. X. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO, REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 

15 DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 171253 Nr: 4127-82.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSEL MARIA GALACCI CIANCIARULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE GAGHEGGI FEHR DE 

SOUSA - OAB:267.454 SP, JOÃO GUILHERME MONTEIRO PETRONI - 

OAB:139.854/SP, MATHEUS HENRIQUE SUCUPIRA - OAB:SP 301.223

 Impulsiono os presentes autos com o fim de citar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, acerca da seguinte decisão: “cite-se a parte 

executada para entregar a coisa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor 

da causa. Se não houver o cumprimento voluntário da obrigação no prazo 

assinalado, desde já fica autorizada a expedição do mandado de imissão 

na posse, nos termos do § 2º do artigo 806 do CPC. Havendo benfeitorias, 

proceda-se a liquidação. Consigno, ainda, que o mandado de imissão 

deverá ser cumprido dentro da parte ideal de 560 hectares, a qual se 

encontra na posse mansa e pacífica da executada, a fim de evitar futuros 

litígios com terceiros.”

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 179183 Nr: 8653-92.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, PHRDM, FARDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8653-92.2017.811.0040

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

e PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE MATOS e FRANCIELI ANTUNES 

RODRIGUES DE MATOS

PARTE RÉ: MARCOS DE MATOS

CITANDO(A, S): Executados(as): Marcos de Matos, Cpf: 05971769901 

Filiação: , data de nascimento: 01/01/1989, brasileiro(a), natural de 

Bituruna-PR, , Endereço: Rua Bianco Moreira, 100, Loteamento Por do Sol, 

Bairro: Itoupava Central, Cidade: Blumenau-SC

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/09/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 846,22

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 846,22 atualizado em 

01/08/2017, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de prisão (CPC, art. 528, §2°)..

 RESUMO DA INICIAL: Nos autos da ação de divórcio com pedido de 

guarda e alimentos. 9070-16.2015.811.0040 – cód. 136975 fora fixado 

alimentos provisórios a serem pagos mensalmente pelo Executado em 

favor da Exequente, no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente. Nesses autos o Executado foi citado por edital, e desde o mês de 

junho de 2017, deveria efetuar o pagamento dos alimentos provisórios 

arbitrados, o que não o fez, por diversas vezes a Exequente solicitou o 

pagamento do deposito da pensão alimentícia ao Executado, todos os 

apelos restaram sem respostas, não restando alternativas ao Exequente 

senão buscar guarida junto ao judiciário.

DESPACHO: Vistos. Esgotadas as possibilidades de localização pessoal 

da parte requerida/executada, CITE-SE por edital, na forma da lei 

processual vigente (artigos 256/257, NCPC), consignando as advertências 

legais (artigos 335/336 e 344 NCPC). Decorrido o prazo do edital e o prazo 

de resposta, e não havendo manifestação da parte requerida/executada 

nos autos, CERTIFIQUE-SE a ocorrência. Nessa hipótese, nomeio o Dr. 

Fernando Henrique Ceolin, Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da 

UNIC-Sorriso, como curador especial, na forma do artigo 72, inciso II, do 

NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para 

apresentação de resposta. Após, renove-se vista à parte autora, e, na 

sequência, ao MPE. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Eu, Michele Oliva Zoldan, digitei.

 Sorriso - MT, 17 de outubro de 2018.

Michele Oliva Zoldan

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99726 Nr: 2385-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVONEI RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16300-MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda. Condeno o 

embargante ao pagamento das custas judiciais, despesas e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

suspendendo a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade 

judiciária deferida às fls. 84/verso. Transitada em julgado, e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos.Junte-se cópia desta sentença ao feito 

executivo em apenso.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do 

art. 1.010 NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139143 Nr: 10192-64.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118361 Nr: 8935-38.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - CASSILANDIA/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data o pagamento voluntario pela parte executada. Razão pela qual, 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte exequente para 

trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo 

a multa legal de dez por cento (10%), e honorários advocatícios de dez 

por cento (10%), bem como, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99338 Nr: 1954-27.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO BINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56343 Nr: 326-08.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI SOUZA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A "OI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA DE 

LIMA - OAB:13241-A, LAUREMBERGUE ALVES JUNIOR - 

OAB:10.203/MT, MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA ALBERTI - 

OAB:12.262/MT, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13237-B

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data o pagamento voluntario pela parte executada. Razão pela qual, 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte exequente para 

trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo 

a multa legal de dez por cento (10%), e honorários advocatícios de dez 

por cento (10%), bem como, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 40157 Nr: 3002-31.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data o pagamento voluntario pela parte executada. Razão pela qual, 

impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte exequente para 

trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo 

a multa legal de dez por cento (10%), e honorários advocatícios de dez 

por cento (10%), bem como, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 83548 Nr: 2600-08.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XIMANGO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXUL ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO BERTELLI - 

OAB:27.047-B, LUIZ FERNANDO COGHETTO - OAB:26.805-A SC

 Ante a devolução da Carta Precatória, impulsiono os presentes autos com 

o fim de intimar as partes, na pessoa de seus advogados, via DJE, para 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entenderem de direito, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82777 Nr: 1705-47.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XIMANGO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXUL ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO COGHETTO - 

OAB:26.805-A SC

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 40056 Nr: 2914-90.2007.811.0040

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ANTONIO UEZ, VECATUR-VERDES 

CAM. TRANSPORTE E TURISMO LTDA, IVANILDA A. DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284/A, PAULO JOSE 

LIBARDONI - OAB:11904-B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Regularizados os autos com a respectiva carga, voltem conclusos para 

sentença.

2 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 140090 Nr: 10676-79.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO STEFANELLO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SOUZA DE SANTANA, NILSON 

CORREA, ALEXANDRE JOSE BATEZINI, FERNANDO OLIVEIRA DOS 

SANTOS, ZENO MACHADO, EDMILSON DE OLIVEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Declaro encerrada a instrução processual.

3- Concedo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para cada parte 

apresentar suas alegações finais.

3 - Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32311 Nr: 1505-16.2006.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGANINI CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GUILHERME BENTO DA 

SILVA - OAB:15830, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETTO - 

OAB:7.502-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94739 Nr: 6500-62.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDSON FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, INDUSTRIAL PAGE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CAMPOS 

PEREIRA - OAB:16586, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 132943 Nr: 6817-55.2015.811.0040

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGINO BEDIN, IVAN BEDIN, LEOCLIDES BEDIN, 

LUCIANO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS E NÃO 

IDENTIFICADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602

 Certifico e dou fé que, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

que, em cumprimento à Seção 16, do Capítulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da PARTE AUTORA, via DJE, acerca da restituição do prazo em 

relação a intimação da decisão/despacho/sentença/impulsionamento de 

fls, 202, nos termos do art. 221 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 128810 Nr: 4656-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEUSA CURIOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Processo: 4656-72.2015.811.0040 /Código: 128810 VISTO/PM. Trata-se 

de feito aguardando citação e/ou intimação da parte requerida/executada 

acerca de determinação derradeira em razão da ausência de sua 

localização. Assim, face a imprescindibilidade da triangularização 

processual, pautado no princípio do impulso oficial, DETERMINO a busca 

do endereço da parte requerida através dos sistemas 

INFOJUD/BACENJUD, bem como os demais convênios existentes no TJMT 

(Câmara dos Dirigentes Lojistas; Tribunal Regional Eleitoral/MT; JUCEMAT; 

DETRAN/MT e CEMAT), para que no prazo de 05 (cinco) dias apresentem 

endereço para localização da parte requerida. Localizado o endereço, 

proceda o (a) gestor (a) com as providências obstadas pela sua não 

localização. Caso, infrutíferas as buscas ou negativa a citação/intimação 

no endereço indicado, determino a regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte 

requerida mediante EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias para sua regular 

ciência e fruição do prazo legal para expressa manifestação, observando 

na espécie o regramento do artigo 256 ss do NCPC. Do Curador Especial 

(...) Após, se houver interesse de incapaz, dê-se vistas ao Ministério 

Público. (...) Desta feita, renovo vista à parte exequente para que se 

manifeste pelo prazo de 05(cinco) dias e, decorrido o quinquídio à 

conclusão. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 10 de abril de 2017. ANDERSON CANDIOTTO Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002162-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

FABIO SOUZA PONCE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F MAGGI PISSOLLO E CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002162-18.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: FABIO SOUZA PONCE REQUERIDO: F MAGGI PISSOLLO E 

CIA LTDA - EPP VISTOS. A parte autora apresentou “pedido de 

arquivamento”, noticiando que os litigantes se compuseram em âmbito 

extrajudicial, sem, entretanto, juntar aos autos os termos do acordo, razão 

pela qual recebo a manifestação retro como pedido de desistência da 

ação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, 

antes mesmo do recebimento da inicial e da citação da parte contrária, a 

parte requerente apresentou pedido de desistência da ação, pugnando 

pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não tendo havido 

citação/contestação, torna-se desnecessária a anuência da parte 

requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. 

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora (art. 90, NCPC). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se 

os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001293-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DOMINGOS ALVES BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001293-55.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RAIMUNDO DOMINGOS ALVES BARROS VISTOS. A parte requerente 

apresentou pedido de desistência da ação. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da citação da parte 

contrária, a parte requerente apresentou pedido expresso de desistência 

da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar 

que, não tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da 

parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do 

NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, 

homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas pela parte autora (art. 90, NCPC). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta 

sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42007 Nr: 4804-64.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR ANTONIO BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONIR ANTONIO BANDEIRA, Cpf: 

32561695034, Rg: 6.018.253.697, brasileiro(a), casado(a), agricultor. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA das 

respectivas datas designadas para VENDA JUDICIAL do(s) bem(s) 

penhorado(s) no referido feito, ficando CIENTE(S) de que a licitação será 

realizada via leilão eletrônico através da plataforma de leilões próprio, 

www.portalax.com.br, atendendo assim a Lei n. 13105/2015, que define 

que os leilões deverão ser preferencialmente eletrônicos. – DATAS PARA 

VENDA JUDICIAL – Primeira praça: Dia 14/11/2018, das 10:00 às 17:00 

horas. Segunda praça: Dia 21/11/2018, das 10:00 às 17:00 horas. 

ADVERTÊNCIA: Na primeira data será(ão) vendido(s) o(s) bem(ns) a quem 

mais der, acima do valor da avaliação; na segunda data, não havendo 

licitante na primeira, será(ão) vendido(s) o(s) bem(ns) a quem mais der, 

independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de preço 

vil. Informo, outrossim, que o respectivo edital de venda judicial e 

intimação, para a devida publicação, segue anexo.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Manifeste-se a parte autora o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Caroline Portilho 

Dutra, digitei.

Sorriso, 17 de outubro de 2018

Rosilene M. Antunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129917 Nr: 5301-97.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR CLERES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENE ENGLER DA SILVA - 

OAB:20.093/O, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

 Indefiro o pedido retro, uma vez que o requerido não cometeu nenhuma 

irregularidade ao cessar o benefício de auxílio doença.

 Isso porque, tanto em sede de sentença deste juízo (fls. 74-77) quanto 

em acórdão do TRF-1 (fl. 100), o qual inclusive já transitou em julgado (fl. 

103), os pedidos da parte autora foram julgados improcedentes, não 

sendo reconhecida a sua incapacidade laborativa.

 Sendo assim, arquive-se o presente feito, mediante as baixas e cautelas 

de estilo.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135424 Nr: 8206-75.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GONZAGA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

 Indefiro o pedido retro, uma vez que é ônus da parte exequente 

apresentar a memória de cálculo dos valores que entende como devidos, 

conforme dispõe o artigo 534 do NCPC.

 Sendo assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

junte aos autos planilha de cálculo atualizada dos valores que entende 

como devidos pelo requerido, sob pena de arquivamento.

Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 17303 Nr: 1370-09.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, CLAUDINEI REIZ, CLAUDIA DA SILVA REIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerida que foi 

designada o dia 14/11/2018 para realização da 1ª Praça e dia 21/11/2018 

para a 2ª Praça, ambas das 10:00h às 17:00h que será realizado via leilão 

eletrônico através da plataforma de leilões www.portalax.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129581 Nr: 5109-67.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELIA NELSA RÖGLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos /BG

 Sobre a impugnação de fls. 277-278, manifeste-se o exequente, no prazo 

de 05 dias.

 Oriento a I. Gestora Judicial a, doravante, em se tratando de ato 

ordinatório (Capítulo VI, Seção 16, da CNGC), como o é o presente, agir de 

ofício para impulsionar o feito independentemente de conclusão, como lhe 

é autorizado no artigo 93, XIV, da Constituição Federal e artigo 152, VI, do 

Código de Processo Civil/15.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 100133 Nr: 2848-03.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACENIL MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILLHO - OAB:PROC. ESTADO

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 110006 Nr: 2280-50.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HILMA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - 

OAB:13135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 58458 Nr: 1894-59.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROC. FED.

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL 

retro, primeiramente a autora, via DJE, e depois, a requerida, com a 

remessa dos autos, devendo se manifestarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129996 Nr: 5348-71.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAMALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENE ENGLER DA SILVA - 

OAB:20.093/O, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL 

retro, primeiramente a autora, via DJE, e depois, a requerida, com a 

remessa dos autos, devendo se manifestarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 17389 Nr: 1467-09.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

12ª REGIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERCI MUNARO - ESPÓLIO, DIEGO JOSE 

MUNARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVELYN DE SOUZA MARTINS 

LOPES - OAB:11883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, via DJE, da 

certidão negativa de fl. 217, que poderá ser acessada na íntegra no site 

www.tjmt.jus.br, devendo se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 61592 Nr: 4885-08.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JARDELINO GAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. SOR.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA AUXILIADORA DE 

ARRUDA - OAB:12453, FRANCIELE GONÇALVES IZIDORIO - 

OAB:13.194/MT

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 99568 Nr: 2210-67.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DE MAMAN DORIGATTI 

- OAB:PROCURADOR

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca da 

petição retro, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 17295 Nr: 1362-32.2003.811.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 199 de 949



 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO SUL MOTOS E PEÇAS LTDA, 

MALGARETE DE SOUZA, VALDOIR LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA, ROBERT LUIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:14078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca do 

Oficio da PRF retro, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 4223 Nr: 1246-02.1998.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO BECKER, ANA NACIR BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca da 

petição retro, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 88151 Nr: 7687-42.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARTENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte executada para, nos 

termos do § 3º do art. 854 do NCPC, comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis, para querendo, oferecer embargos no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 15779 Nr: 2926-80.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA CONSÓRCIOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS SOL LTDA, UMBERTO GAETANO CAMILOTTI, HELOISA OLIVET 

CAMILOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MACIEL - 

OAB:7.301-A, MARCELO PESSOA - OAB:6734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

DIOGO RAFAEL HEINTZE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO (ADVOGADO(A))

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001574-11.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DIOGO RAFAEL HEINTZE 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Trata-se de ação proposta por DIOGO 

RAFAEL HEINTZE em face de BANCO SAFRA S.A., em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de protesto indevido pelo Banco 

reclamado, no valor de R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais), 

desta vez pela DMI n. 2125-06. Alega que já distribuiu processo anterior 

sobre o mesmo fato, alegando ser fraude, inclusive com medida liminar 

deferida, mas a reclamada protestou novamente. Afirma que nunca teve 

qualquer relação comercial com a empresa reclamada. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada. A reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a ilegitimidade passiva pois 

é mero mandatário dos títulos levados à cobrança para a realização de 

protestos, sendo evidente que o responsável no caso é o mandante, 

empresa não relacionada no processo. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, o 

reclamante reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) Quanto ao 

pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de contratos assinados. TJ-SP - Apelação APL 

10079303920168260019 SP 1007930-39.2016.8.26.0019 (TJ-SP) Data de 

publicação: 05/09/2018 Ementa: PROCESSUAL CIVIL – Legitimidade 

passiva ad causam do banco endossatário-mandatário – Na condição de 

prestador de serviço de cobrança de duplicata, o mandatário tem o ônus 

de exigir a apresentação e fiscalizar toda a documentação comprobatória 

da concretização do negócio jurídico (compra e venda mercantil ou efetiva 

prestação de serviços ao real contratante) que ensejou a emissão dos 

títulos que lhe foram entregues para o cumprimento do delicado mister 

assumido, com o fito de averiguar a regularidade formal das cambiais e a 

própria legitimidade do crédito, sob a coativa forma exigidas – Legitimidade 

passiva do banco configurada – Princípio da causalidade – Verba 

sucumbencial devida – Sentença mantida – Recurso improvido. Em relação 

ao pedido de ressarcimento com gastos com honorários advocatícios, 

entendo que não deve prosperar, diante da ausência de qualquer prova. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 
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PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, pois, registra outros débitos posteriores a 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência 

dos débitos impugnado no valor de valor de R$ 684,00 (seiscentos e 

oitenta e quatro reais) DMI n. 2125-06, bem como, a retirada definitiva do 

protesto; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar 

da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido 

de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c 

art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003437-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIE PETERSON PIRES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1003437-36.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante (advogado) para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se sobre interesse no prosseguimento do feito, 

considerando a diligência de ID. 12613749, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 19 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005630-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENY TEREZINHA TEOCHI (REQUERENTE)

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005630-24.2017.8.11.0040. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei 

n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por GENY 

TEREZINHA TEOCHI em face de JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 

ME, alegando, em suma, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, providenciado pelo reclamado. 

Aduz, porém, que não mantém qualquer relacionamento com o reclamado, 

apto a justificar a inscrição. Postulou a declaração de inexistência da 

dívida, bem como a reparação pelos danos morais suportados. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, alega que houve inadimplemento parcial de dívida firmada 

em nota promissória, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, o reclamante 

reforça o alegado na inicial e alega que a nota promissória apresentada é 

falsa. Pois bem. No caso, percebe-se que o deslinde da questão está 

atrelado em saber se a assinatura constante em nota promissória é ou não 

da reclamante, a depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia 

grafotécnica), que foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não 

se harmonizar com os seus princípios norteadores, notadamente aqueles 

explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto 

Theodoro Júnior: "A prova técnica é admissível no Juizado Especial, 

quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a 

forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O 

perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará 

as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não 

for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do 

técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito 

será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e 

as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 
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substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006133-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CICERO MONTEIRO (REQUERENTE)

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1006133-11.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 24 DE ABRIL 

DE 2019 ÀS 11H40MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 19 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006147-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO (ADVOGADO(A))

VALDIR DARCI PAPKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1006147-92.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 24 DE ABRIL 

DE 2019 ÀS 13H40MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 19 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO (ADVOGADO(A))

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAKOVSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001889-10.2016.8.11.0040. Trata-se de reclamação proposta por 

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP em face de JOSE MAKOVSKI, em que 

relata a reclamante que é credora da reclamada no valor de R$ 6.925,72 

(seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos). 

Citada a reclamada, a mesma não apresentou contestação. No mais, 

relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, 

do CPC, já que não há necessidade de produção de prova em audiência. 

Incontroverso o fato da existência de relação negocial estabelecida entre 

as partes, pois as Ordens de Serviços juntadas indicam que a parte 

reclamada contratou os serviços ofertados pela parte reclamante, a qual 

promoveu o conserto de veículo pertencente aquele. De outro lado, não 

restou demonstrado nos autos o alegado adimplemento da obrigação por 

parte do reclamado. Ante o exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 6.925,72 (seis mil, 

novecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, e acrescido de juros 

legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada 

requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. . JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006141-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN MORI (REQUERENTE)

MATHEUS ROOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1006141-85.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 24 DE ABRIL 

DE 2019 ÀS 13H10MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 19 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001855-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA CORREA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o DR. FILINTO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR, 

inscrito na OAB/MT sob nº 11.264, para regularizar a vossa habilitação 

nos processos do Sistema PJE, conforme determina o Artigo 21, § 1º da 

Resolução do TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico (DJE) nº 10240 do Tribunal de Justiça, sob 

pena de não conhecimento dos atos praticados pelo patrono no feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001855-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA CORREA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001855-64.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

PATRICIA FERREIRA CORREA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Narra a parte autora que foi surpreendida com uma inscrição 

indevida em seu nome. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e nem 

recebeu nenhuma notificação da inscrição, do mesmo modo que nunca 

possuiu relação jurídica com a requerida. A requerida apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 
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inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso dos 

serviços. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de 

consumo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A requerente alega desconhecer o 

contrato em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram 

contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possui a parte autora outra inscrição preexistente, efetuada 

por CAS/BELA IMAGEM (ID 12694604), conforme verifico por meio 

comprovante do SPC juntado com a inicial. Tal entendimento já está 

consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$73,01 com relação ao contrato nº 0283715618, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001474-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA LOURENCO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001474-56.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

PATRICIA APARECIDA LOURENCO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

em que relata a parte autora que recentemente tentou efetuar compras no 

crediário e teve as mesmas negadas, ante a constatação da negativação 

do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Refere que 

desconhece a inscrição no SPC em relação ao contrato nº 0204077119, 

no valor de R$164,39. Requereu a procedência da ação para determinar a 

imediata retirada do seu nome dos cadastros de devedores, declarar a 

inexistência de débito e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$15.000,00. A requerida 

apresentou contestação, inicialmente impugna o valor atribuído à causa 

alegando que houve contratação e uso dos serviços, tendo o requerente 

deixado de pagar as faturas sem explicação. Diz inexistir dano moral 

indenizável. Discorre acerca da validade das telas sistêmicas como meio 

de prova. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo trata-se de 

típica relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. Quanto à 

impugnação ao valor da causa, verifico que a mesma não procede, visto 

que o valor atribuído à causa condiz com o proveito econômico pretendido 

pelo autor. A requerente alega desconhecer o contrato em questão, 

enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela parte 

autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não 

demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 
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econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Vale ressaltar que o extrato juntado com a inicial demonstra que a 

parte autora tinha diversas outras inscrições posteriores à ora impugnada, 

de modo que seu nome não é tão imaculado como salientou ser. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito com relação ao contrato nº 

0204077119, no valor de R$164,39 determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 26 de 

setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006282-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE SOARES PADILHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1006282-41.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JESSE 

SOARES PADILHA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Narra a parte autora 

que ingressou na instituição de ensino em 01/09/2017 no curso de 

pedagogia, tendo cursado duas semanas, quando optou por desistir do 

curso. Diz que foi informada que para solicitar o cancelamento teria que 

pagar multa no valor de 10% das parcelas vincendas, tendo concordado 

com tal valor, foi informada que o boleto só seria emitido após o 

fechamento do primeiro mês do curso. No mês de outubro de 2017 ao 

tentar realizar compras no comércio local foi informado que havia uma 

negativação no seu nome, no valor de R$606,93. Dirigiu-se, desse modo, 

até a instituição requerida, sendo informado que sua matrícula continuava 

ativa e que era devedor de um débito de R$7.056,07. A requerida afirma 

que até o momento o aluno não formalizou a desistência do curso, de 

modo que deve as mensalidades até o final do semestre letivo. Foi 

deferida medida liminar determinando a imediata retirada do nome da 

autora dos cadastros restritivos de crédito. Inicialmente, cumpre consignar 

que a relação estabelecida entre as partes está submetida às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo. Com 

efeito, em análise ao caderno probatório, incontroverso o fato da autora 

ter se matriculado junto à ré no curso de Agronomia havendo controvérsia 

em relação ao cancelamento do curso. Enquanto o aluno alega que 

frequentou apenas 2 dias de aula, a universidade alega que até o 

momento não houve cancelamento formal do curso. Em relação a tal 

tópico, vale ressaltar o depoimento da testemunha trazida pela parte 

autora, que afirma que foi junto com o autor até a porta do SAA e que 

acredita que o mesmo tenho frequentado apenas 1 mês de aulas. 

Soma-se a isso o fato das inúmeras ações semelhantes à essa, que 

demonstram que a requerida nega-se a fornecer comprovante de 

cancelamentos pedidos pelos alunos, e que muitas vezes após o pedido 

formalizado verbalmente, surpreende-se com a negativação indevida e 

com a informação de que não houve pedido de trancamento. Com relação 

ao pedido de desistência, entendo ser ônus da parte reclamante provar o 

mesmo, entretanto, como informado na inicial, a requerida não forneceu 

comprovante de tal pedido. Quanto ao valor cobrado pela universidade, há 

nos autos um contrato de prestação de serviços educacionais que dispõe 

em seu artigo 4.12 “considerando que a contratada disponibilizou ao 

contratante vaga durante todo o semestre letivo, a rescisão deste contrato 

pelo contratante antes do término do semestre letivo, implicará em multa a 

favor da contratada no montante de 10% (dez por cento) das 

mensalidades vincendas (a vencer) até o término do semestre 

correspondente, desconsiderando-se eventual gratuidade (bolsa) 

recebida pelo contratante”. Tal contrato de prestação de serviços 

menciona, portanto, que em caso de desistência do curso no decorrer do 

período letivo será cobrada multa de 10% sobre o valor das mensalidades 

a vencer. Assim, como o Contrato de Prestação de Serviços está 

assinado pela autora, verifico que a mesma tinha plena ciência da 

existência do mesmo e de onde encontrá-lo. Ademais, presume-se que 

tendo assinado tal contrato a mesma tenha lido o que constava nele, ou ao 

menos assim deveria ter feito. Quanto à cobrança de tal percentual de 

multa, não considero o valor de 10% do valor das mensalidades vincendas 

abusivo, ademais, a própria autora menciona na inicial que concorda com 

o pagamento de tal valor. Assim, o serviço estava disponível à aluna, 

tendo a universidade se organizado para oferecer todo atendimento 

necessário à mesma no decorrer do semestre letivo, de modo que faz jus 

à multa para recompor as perdas que teve em virtude da desistência. 

Assim, deve a requerida emitir os boletos com o valor da multa de 10% 

sobre o total das mensalidades restantes do semestre de 2017/2, com 

prazo de 15 dias para pagamento contados da efetiva entrega dos 

mesmos à parte autora, entrega essa que deverá ser comprovada pela 

Universidade, podendo a valor das mensalidades ser atualizado a partir do 

vencimento de cada parcela, a fim de recompor o valor da moeda, com 

incidência de juros de mora somente após o final do prazo de 15 dias para 

pagamento, caso este não seja realizado. Quanto aos danos morais, 

entendo inexistentes no caso em apreço, pois não evidenciada qualquer 

lesão aos direitos de personalidade da autora. Ademais, nos termos da 

fundamentação supra, entendo não ter sido indevida a inscrição realizada, 

pois de fato havia valores em aberto, tendo a autora plena ciência dos 

mesmos, tanto que afirma na inicial concordar com o pagamento de certo 

valor em virtude do cancelamento. Assim, possuía a mesma plena ciência 

que devia, e vendo que não lhe foi fornecido o boleto para quitação da 

multa, deveria ter procurado a instituição ou utilizado-se de outros meios a 

fim de garantir o cancelamento efetivo da matrícula. Portanto, teve a 

mesma tempo suficiente para tentar renegociar o débito ou ingressar com 

ação antes de inscrição, visando evitar a mesma, o que não fez, deixando 

efetivar-se a inscrição para somente após isso tomar medidas cabíveis. 

Ante o exposto, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

para: a) determinar que a parte ré emitir os boletos com o valor da multa de 

10% sobre o total das mensalidades restantes do semestre de 2017/2, o 

que menciona na contestação ser de R$6.624,19, com prazo de 15 dias 

para pagamento contados da efetiva entrega dos mesmos à parte autora, 

entrega essa que deverá ser comprovada pela Universidade nesses 

autos; b) Determinar o imediato levantamento da inscrição realizada, no 

valor de R$606,93, só podendo efetuar-se nova inscrição se após o 

vencimento do boleto acima citado não houver pagamento, e no exato 

valor do título não quitado; c) Declarar cancelado o curso do autor, em 

virtude da prova exposta aos autos, não podendo a requerida cobrar 

nenhuma mensalidade em relação ao semestre 2017/2, sob pena de multa 

de R$200,00 por cobrança indevida. d) Confirmar a liminar anteriormente 

concedida. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 08 de outubro de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO 

DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 204 de 949



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001791-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELIO DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001791-54.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

JUCIELIO DA SILVA BARBOSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra 

a parte autora que mantinha o desejo de adquirir produtos no mercado 

local, e necessitava de concessão de crédito, porém o desejo foi ceifado 

visto que foi surpreendido com uma inscrição indevida. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

contratou nenhum serviço ou adquiriu produtos da ré. A requerida 

apresentou contestação, alegando que houve contratação e uso dos 

serviços, tendo o requerente deixado de pagar as faturas sem explicação. 

Diz inexistir dano moral indenizável. Discorre acerca da validade das telas 

sistêmicas como meio de prova. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Vale ressaltar que embora o 

comprovante de endereço não esteja no nome da parte autora, há 

comprovante de locação nos autos que demonstra que a conta de energia 

está em nome do locador do imóvel (ID 12654371). Pois bem, quanto ao 

mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA 

DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o 

nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço 

pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta 

conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no 

cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. Havendo condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual 

fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de 

acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor 

indenizatório ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da 

reparação integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este 

princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, 

inciso VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo possível a 

restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, 

transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, 

tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em 

ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da indenização, é 

necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para 

o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento 

dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à 

repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, 

considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao devedor nem 

enriquecimento sem causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a 

inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de débito de 

R$101,97 com relação ao contrato nº 0233301852, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 15 de 

outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO NATIVIDADE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o DR. FILINTO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR, 

inscrito na OAB/MT sob nº 11.264, para regularizar a vossa habilitação 

nos processos do Sistema PJE, conforme determina o Artigo 21, § 1º da 

Resolução do TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico (DJE) nº 10240 do Tribunal de Justiça, sob 

pena de não conhecimento dos atos praticados pelo patrono no feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO NATIVIDADE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001857-34.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

FRANCISCO NATIVIDADE DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi surpreendida com uma 

inscrição indevida em seu nome. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e 

nem recebeu nenhuma notificação da inscrição, do mesmo modo que 

nunca possuiu relação jurídica com a requerida. A requerida apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Diz que houve contratação e uso dos 

serviços. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de 

consumo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 
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registro impugnado pela parte autora. A requerente alega desconhecer o 

contrato em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram 

contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$64,10 com 

relação ao contrato nº 0255032312, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 16 de 

outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001860-86.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA DA COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Narra a parte autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida 

em seu nome. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo 

indevido vez que não reconhece a dívida em questão e nem recebeu 

nenhuma notificação da inscrição, do mesmo modo que nunca possuiu 

relação jurídica com a requerida. A requerida apresentou contestação, 

alegando a regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano 

moral. Diz que houve contratação e uso dos serviços. Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao mérito, 

trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possui a parte 

autora outra inscrição preexistente, efetuada por Banco Santander e Club 

Mais Administradora de Cartões (ID 12694621), conforme verifico por meio 

comprovante do SPC juntado com a inicial. Tal entendimento já está 

consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 
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conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$64,66 com relação ao contrato nº 0205111514, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA TORREZAN SANCHES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

MAYSA FARIAS CEDRO (ADVOGADO(A))

 

PROC. 1000084-85.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Sorriso/MT, 19 de 

Outubro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FARISOBEDE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o DR. FILINTO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR, 

inscrito na OAB/MT sob nº 11.264, para regularizar a vossa habilitação 

nos processos do Sistema PJE, conforme determina o Artigo 21, § 1º da 

Resolução do TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico (DJE) nº 10240 do Tribunal de Justiça, sob 

pena de não conhecimento dos atos praticados pelo patrono no feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FARISOBEDE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1001865-11.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

FARISOBEDE DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

em que relata a parte autora que contratou os serviços da requerida por 

um preço pré-determinado, porém alguns meses após, começou a receber 

faturas em valores não condizentes com o contratado, ligou para a 

empresa cancelando o serviço. Diz que, entretanto houve negativação do 

seu nome em razão de dívida com a requerida, a qual alega ser indevida. 

A requerida afirma que a prestação dos serviços transcorreu 

normalmente até que sem justificativa a requerente deixou de efetuar os 

pagamentos devidos, tendo havido o cancelamento por inadimplência e a 

inscrição do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. A parte 

requerente alega que cancelou os serviços com a requerida e que nada 

mais deve à mesma, entretanto, não menciona sequer a data do suposto 

pedido de cancelamento, e não traz nenhum número de protocolo de tal 

solicitação. Ademais, alega que as faturas vieram em valores não 

condizentes com o contratado, porém não menciona que valor seria e 

esse e não faz qualquer prova de que algum valor que eventualmente 

tenho pago, pois não junta faturas que poderiam comprovar o valor da 

contratação. Assim, tenho que não merece prosperar a presente ação, 

pois embora incida no caso o Código de Defesa do Consumidor, com a 

regra da inversão do ônus da prova, o mesmo não exime totalmente a 

parte autora de trazer o mínimo de elementos para provar o seu direito e, 

conforme relatado acima, não há prova de que tenha havido solicitação de 

cancelamento nem mesmo de que o valor do pacote contratado foi 

desrespeitado. Tais provas acima citadas seriam de fácil produção pela 

parte autora e embasariam, ainda que minimamente, seus argumentos. 

Ademais, comprovou a requerida, pelos documentos juntados à 

contestação, que a parte autora possui três faturas em aberto, dos meses 

de junho a agosto de 2017, que totalizam R$152,80, valor exatamente igual 

ao inscrito. Desse modo, tenho que improcede a presente ação. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente 

ação, declarando legítima a inscrição efetuada e ora contestada, no valor 

de R$152,80 com relação ao contrato 0304673513. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 16 de 

outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003772-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

SILVIO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1003772-55.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ONG 

MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. REQUERIDO: RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

Vistos etc. Compulsando os autos constato a incompetência territorial 

deste juízo, pois, nos termos do art. 4º, da Lei n. 9.099/95, "é competente 

o foro do : I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde 

aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a 

obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato 

ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza". No 

caso dos autos, autor e réu possuem endereços diversos desta Comarca 
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e, não há informação de que a obrigação deva ser satisfeita nesta 

Comarca. Ante o exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a 

audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000937-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADINIL PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SORRISO 

MT SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DO PROCESSO Nº 

100937-60.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS 

ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 

ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos 

a fim de intimar a parte reclamante(advogado) no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça juntada no ID. 

15318500, devendo informar o atual endereço do reclamante. Sorriso/MT, 

18 de Outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003845-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KETHILYN TAMIRES ALVES LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1003845-90.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante(advogado) no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça juntada no ID. 15371980, devendo informar o atual endereço do 

reclamante. Sorriso/MT, 18 de Outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006511-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

EDNA ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Proc. 1006511-98.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante dos embargos de declaração opostos no ID. 

13207990, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 19 de outubro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

DELMIRA ROBERTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000009-12.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DELMIRA ROBERTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, 

DELMIRA ROBERTA DOS SANTOS, que foi até uma loja efetuar uma 

compra, mas no momento em que precisou efetuar um crediário constatou 

que seu nome estava inscrito no cadastro de inadimplentes, inviabilizando 

a aquisição almejada. Diz desconhecer a dívida no valor de R$74,98 com 

relação ao contrato 0258327551. Requer: a) a procedência da demanda 

para que seja declarada a inexistência do débito; b) condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$10.000,00. A requerida sustenta inépcia da petição inicial por não haver 

comprovante de endereço em nome da parte autora. No mérito, afirma a 

regular contratação e notória prestação de serviços. Diz que houve 

utilização do terminal telefônico (66)99684-8405, habilitado em 10/09/2015. 

Argumenta que houve emissão de 5 faturas mensais, tendo a autora sem 

qualquer justificativa deixado de pagar as mesmas. Discorre acerca da 

validade das telas sistêmicas como meio de prova. Afirma inexistir danos 

morais indenizáveis. Pugna pela improcedência da demanda. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O art. 319 do CPC não traz o comprovante de endereço como 

requisito indispensável para o recebimento da petição inicial, sendo 

suficiente a indicação da residência do autor. Pois bem, quanto ao mérito, 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Não se nega a 

possibilidade de contratação de forma verbal, entretanto a mesma deve 

ser provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu. Assim, não 

há os autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente, do 

valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo 

que declaro a cobrança inexigível. Entretanto, no caso concreto improcede 

o pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que 

ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outras inscrições 

preexistentes, conforme demonstram os documentos juntados na inicial. 

Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 
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AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$74,98 com relação ao contrato 0258327551, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Togado do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 19 de 

junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

DELMIRA ROBERTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000009-12.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DELMIRA ROBERTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, 

DELMIRA ROBERTA DOS SANTOS, que foi até uma loja efetuar uma 

compra, mas no momento em que precisou efetuar um crediário constatou 

que seu nome estava inscrito no cadastro de inadimplentes, inviabilizando 

a aquisição almejada. Diz desconhecer a dívida no valor de R$74,98 com 

relação ao contrato 0258327551. Requer: a) a procedência da demanda 

para que seja declarada a inexistência do débito; b) condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$10.000,00. A requerida sustenta inépcia da petição inicial por não haver 

comprovante de endereço em nome da parte autora. No mérito, afirma a 

regular contratação e notória prestação de serviços. Diz que houve 

utilização do terminal telefônico (66)99684-8405, habilitado em 10/09/2015. 

Argumenta que houve emissão de 5 faturas mensais, tendo a autora sem 

qualquer justificativa deixado de pagar as mesmas. Discorre acerca da 

validade das telas sistêmicas como meio de prova. Afirma inexistir danos 

morais indenizáveis. Pugna pela improcedência da demanda. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O art. 319 do CPC não traz o comprovante de endereço como 

requisito indispensável para o recebimento da petição inicial, sendo 

suficiente a indicação da residência do autor. Pois bem, quanto ao mérito, 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Não se nega a 

possibilidade de contratação de forma verbal, entretanto a mesma deve 

ser provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu. Assim, não 

há os autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente, do 

valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo 

que declaro a cobrança inexigível. Entretanto, no caso concreto improcede 

o pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que 

ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outras inscrições 

preexistentes, conforme demonstram os documentos juntados na inicial. 

Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 
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hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$74,98 com relação ao contrato 0258327551, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Togado do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 19 de 

junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010382-56.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANY RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

DECISÃO Processo nº. 8010382-56.2013.8.11.0040 Exequente: 

MARINEIVA HOFFMANN - ME Executado: JURANY RIBEIRO DE SOUZA 

Vistos etc. Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao 

sistema BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando o endereço diverso 

do constante nos autos, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação) em 

todos os endereços diversos localizados. Do contrário, intime-se o 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção (artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002283-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ROZELI DE FATIMA PERES LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

rosemeri mitsue okazaki takezara (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002283-46.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID.16041998, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 19 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001444-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZANELLA SCHERER & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

SAMUEL PETRI SOLETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHORR (EXECUTADO)

SCHORR & DEMARCK LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sorriso - 

MT VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CARTA DE 

INTIMAÇÃO (LEI Nº 9.099/95) Sorriso - MT, 19 de outubro de 2018. 

SENHOR(A): SCHORR & DEMARK LTDA – ME E HILÁRIO SCHORR Rua São 

Conrado, nº 397, Bairro Bela Vista Sorriso/MT Senhor: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a Intimação de Vossa Senhoria na forma do art. 513, §2º, do 

NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. V - Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. 

VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO: R$ 13.057,78(treze mil, e cinquenta e 

sete reais e setenta e oito centavos) NÚMERO DO PROCESSO: PROC. 

1001444-55.2017.8.11.0040 ESPÉCIE: Procedimento do Juizado Especial 

Cível « Procedimento de Conhecimento « Processo de Conhecimento « 

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO PARTE RECLAMANTE: ZANELLA 

SCHERER & CIA LTDA - EPP ADVOGADO PARTE RECLAMANTE: SAMUEL 

PETRI SOLETTI PARTE RECLAMADA: SCHORR & DEMARCK LTDA – ME E 

HILARIO SCHORR ADVOGADO PARTE RECLAMADA: Atenciosamente, 

Elite Capitanio Gestora Judicial Sede do juizado e Informações: Rua 

Canoas nº641 Bairro: Centro Cidade: Sorriso - MT Cep:78890000 Fone: 

(66)3544-8400.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000330-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA (ADVOGADO(A))

GASPAR BESBATTI DE MELLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA TAVARES DA SILVA (EXECUTADO)

LUIZ PEDRO SIMONETTI TOLEDO (EXECUTADO)

CELSO CORREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Agente Barros (TESTEMUNHA)

AGENTES DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

REGINALDO CEZAR DE SOUZA (TESTEMUNHA)

AGENTE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

MARCIANO DA ROSA (TESTEMUNHA)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo: 

Número do Processo: 1000330-18.2016.8.11.0040, : Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte executada da Penhora Online, via BACENJUD realizada, no valor de 

R$ 9.663,46 (nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e 

seis centavos), para querendo se manifestar, conforme r. despacho a 

seguir transcrito: ... Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. Efetuado o 

1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na 

forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 

3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual 

prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 

854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 
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APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Sorriso/MT, 19 de outubro de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000646-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

IVONE DE FATIMA DE ALMEIDA ARGENTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. TEREZINHA TEIXEIRA - ME (EXECUTADO)

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SORRISO 

MT SECRETARIA DA VARA ESPECIALIZADA DO PROCESSO Nº 

1000646-31.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS 

ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 

ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos 

a fim de intimar a parte reclamante(advogado) para INDICAR BENS 

PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento, tendo em 

vista a tentativa penhora online negativa, conforme ID. 15848506 

Sorriso/MT, 18 de Outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005572-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE ORLANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: nº 1005572-21.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID.15942078, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 19 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005310-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO NOGUEIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1005310-71.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID.15959846, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 19 de Outubro 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

DORISVALDO BARBOZA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1001182-71.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, ou Capitulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC/MT, impulsiono este autos a fim de intimar a partes 

reclamadas(advogados) para no prazo de 05(cinco) dias, querendo, se 

manifestar sobre os Embargos de Declaração constante do ID. Nº 

16002558. Sorriso/MT, 19 DE OUTUBRO DE 2018 Cristiane V. Kuhn 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOTEL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010097-58.2016.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial aportados nos autos, no ID nº 

16036696, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 19 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 28626 Nr: 3072-19.2005.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ISRAEL MACEDO - espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON RODRIGUES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALD RUDÁ RENNER - 

OAB:2808-B

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo juntado em fls. 139.

É o relatório. Decido.

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio.

Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta 

sentença e, via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Promovo, neste ato, a baixa da restrição RENAJUD, consoante 

comprovante anexo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 24144 Nr: 2251-49.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIO LUIZ DEMKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISIO ESTHETIC CENTER, GASPAR BESBATTI 

DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - OAB:13224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Vistos etc.

Considerando que o executado, intimado, não indicou a localização de 

bens penhoráveis, informando que não existem, porém há, no mínimo, 

crédito junto aos autos n. 1000330-18.2016.8.11.0040, diferentemente do 

que informado em fl. 164, inclusive com valor já depositado de R$ 9.663,46 

(ID. 16036268), APLICO AO EXECUTADO MULTA DE 10% DO VALOR 

ATUALIZADO DO DÉBITO EM EXECUÇÃO, nos termos do art. 774, inc. V e 

§ único, do CPC, devendo o exequente apresentar o cálculo atualizado.

Sem prejuízo, PROCEDA-SE IMEDIATAMENTE A PENHORA NO ROSTO 

DOS AUTOS n. 1000330-18.2016.8.11.0040, sobre o valor já depositado 

de R$ 9.663,46 (ID. 16036268), ficando desde já o executado intimado a, 

querendo, apresentar embargos/impugnação, no prazo legal. Promova-se 

alerta junto ao sistema Apolo e etiqueta no PJe.
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Transcorrido o prazo sem manifestação e acaso resolvida a liberação dos 

valores, nos autos n. 1000330-18.2016.8.11.0040, em favor do executado 

destes autos (Gaspar), proceda-se a liberação do montante diretamente 

em favor do exequente destes (Eugênio), certificando o ocorrido em 

ambos os feitos.

Além disso, em complementação à penhora no rosto, EXPEÇA-SE 

MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, conforme requerido 

no item “d” de fls. 166/167, no endereço a ser declinado pelo exequente, 

no prazo de 10 dias, sendo, por ora, desnecessária nova tentativa de 

penhora online, via Bacenjud.

 Por fim, consigne-se que a providência requerida no item “b”, de fl. 166, já 

se encontra resolvida, consoante certidão de fl. 152, devendo o 

exequente promover a baixa caso se implemente a penhora integral do 

valor da dívida.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 27122 Nr: 1644-02.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE DE FATIMA GARDIN RUBIN, GABRIELA 

GARDIN RUBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR CAPOANI - ESPOLIO, VERA LUCIA 

SALETE DE SOUZA CAPOANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388-O, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT, 

TAIS GIOVELLI - OAB:23576-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280

 Vistos etc.

Em que pese a manifestação do exequente (fls. 222-228), fato é que o 

executado indicou, à fl. 229/230, que JÁ FOI PROLATADA DECISÃO, no 

juízo de Vera, junto aos autos código 72196, RECONHECENDO O IMÓVEL, 

matriculado sob o nº 41, do livro 02, do CRI de Vera/MT, como BEM DE 

FAMÍLIA, portanto, IMPENHORÁVEL, inclusive neste feito executivo.

Por outro lado, considerando que o próprio EXEQUENTE comunica que o 

veículo/motocicleta já foi alienado, DEVERÁ INDICAR BENS À PENHORA, 

no prazo de 30 dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 45450 Nr: 2360-24.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte.

 Ademais, constata-se que este feito tramita há anos sem notícias de bens 

penhoráveis, sendo certo que o veículo indisponibilizado via RENAJUD não 

foi localizado para penhora e avaliação.

 Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003564-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERONICE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003564-71.2017.8.11.0040 Vistos etc. Retifique-se o registro e a 

autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. 

Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006603-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA VERUSSA (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA MERTINS SANDERS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006603-76.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA 

VERUSSA REQUERIDO: INDIANARA MERTINS SANDERS Vistos etc. 

Indefiro o requerimento de Num. 16001821, visto que a autora justificou 

sua ausência na audiência de conciliação APÓS a realização do ato 

processual, com o que resta intocada a extinção prolatada. No mais, 

quanto as custas processuais, estas derivam do disposto no artigo 51, I, 

da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28, do FONAJE, não havendo qualquer 

menção à ato atentatório à dignidade da justiça. Porém, considerando o 

pedido constante na inicial, DEFIRO a AJG à reclamante, com o que as 

custas processuais restam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do 

NCPC. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006098-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PAULO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006098-51.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP EXECUTADO: EDSON PAULO DA SILVA Vistos etc. Não acostado 

título com força executiva recebo a presente como RECLAMAÇÃO. 

Procedam-se as retificações necessárias no registro do presente feito. No 

mais, designe-se audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo 

sistema. Após a designação, intimem-se as partes. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006133-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CICERO MONTEIRO (REQUERENTE)
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BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006133-11.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SEBASTIAO CICERO 

MONTEIRO REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. No que tange à medida 

de urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de 

inexistência de débito e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes dos descontos efetuados diretamente em seu benefício 

previdenciário, que tem consumido parte considerável de seus proventos. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente as cobranças, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, 

atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar à reclamada que suspenda os descontos efetuados no 

benefício previdenciário do reclamante decorrente de RMC – Reserva de 

Margem Consignável e Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos 

autos, até o julgamento final da ação. O prazo de cumprimento desta 

decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais), para cada desconto efetuado no 

caso de não cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR AROUCHA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE LIMA MARTINS (ADVOGADO(A))

CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000460-37.2018.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da OBRIGAÇÃO DE FAZER fixada em sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o montante da condenação (considerando que se não 

houver o cumprimento da obrigação de fazer - troca de produto), deverá a 

executada depositar o montante despendido pela autora, nos termos do 

art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. Não havendo 

cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização 

do débito com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova 

intimação, sob pena de arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela parte 

exequente. Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, 

e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a 

expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, 

§2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado 

será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BANFI (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001158-43.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARCO AURELIO BANFI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Consoante pesquisa realizada junto ao RENAJUD, ficou 

constatada a existência de 11 veículos registrados em nome da parte 

recorrente, todos sem qualquer restrição judicial, situação que não se 

compatibiliza com as regras do benefício da assistência judiciária, razão 

pela qual indefiro a AJG postulada, determinando que, no prazo de 48 

horas, o recorrente recolha o preparo do recurso interposto (Enunciado 

115 CNJ), sob pena de ser considerado deserto. Juntado o preparo e, 

havendo a apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já 

recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a 

remessa dos autos à Turma Recursal. Caso contrário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença proferida nos autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001244-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

PLANTAO GELADINHA SOBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ISAC RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARINA ORLANDO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS (ADVOGADO(A))

VANILDO APARECIDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001244-14.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: PLANTAO GELADINHA SOBEL 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME EXECUTADO: VANILDO 

APARECIDO DE SOUZA Vistos etc. Considerando que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE), ante a ausência de depósito judicial, 

deixo de receber os embargos interpostos. Intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011107-50.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI MINUZZO ZUFFO (EXEQUENTE)

Marcos Romério Carlos Sobrinho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR CAMPOS CALDEIREIRO (EXECUTADO)

LIDIANE SANTOS AMORIM (EXECUTADO)

JHENERSON CAMPOS CALDEIREIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011107-50.2010.8.11.0040. EXEQUENTE: CIRLEI MINUZZO ZUFFO 

EXECUTADO: LIDIANE SANTOS AMORIM, JHENERSON CAMPOS 

CALDEIREIRO, CLAUDEMIR CAMPOS CALDEIREIRO Vistos etc. Indefiro o 

requerimento de Num. 15791946, visto que a executada Lidiane já foi 

citada (Num. 9869020), bem como que existem diversos outros endereços 

dos executados Jhenerson e Claudemir, constantes nas pesquisas 

realizadas via BACENJUD, em que não foram diligenciados. Nesta toada, 

intime-se o exequente para requerer o que de direito em relação à 

executada Lidiane, apresentando demonstrativo atualizado do débito. Por 

fim, expeça-se precatória/mandado para todos os endereços dos 

executados Jhenerson e Claudemir constantes na pesquisa de Num. 
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4366962 que não tenham sido objeto de diligência. Infrutífera a tentativa de 

citação, diga o exequente em cinco dias. Decorrido o prazo sem 

manifestação, conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003762-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003762-11.2017.8.11.0040 Vistos etc. Retifique-se o registro e a 

autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta indicada pelo exequente. Após, intime-se a parte executada, na 

forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento do remanescente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 

523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido 

o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006147-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO (ADVOGADO(A))

VALDIR DARCI PAPKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006147-92.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALDIR DARCI PAPKE 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito 

e relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes dos 

descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário, que 

tem consumido parte considerável de seus proventos. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à reclamada que 

suspenda os descontos efetuados no benefício previdenciário do 

reclamante decorrente de RMC – Reserva de Margem Consignável e 

Empréstimo Sobre a RMC do contrato discutido nos autos, até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa, que fixo no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), para cada desconto efetuado no caso de não 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010596-76.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MERCADO ANDORINHA LTDA - ME (EXEQUENTE)

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERIDIANE KELI BORDIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010596-76.2015.8.11.0040 Exequente: MERCADO ANDORINHA LTDA - 

ME Executado: VERIDIANE KELI BORDIN Vistos etc. Estando a execução 

munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como considerando 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a serem 

penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do art. 854, 

caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO 

INTEGRAL COM SUCESSO, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

seguindo data estabelecida pelo sistema, oportunidade em que o 

executado poderá oferecer EMBARGOS, nos termos do artigo 53, §1º, da 

Lei 9.099/95. Sem prejuízo, efetivado bloqueio com sucesso, 

independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 

podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS 

(art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR 

BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no 

PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO 

APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A 

INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de 

termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA 

DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização monetária. Efetuado o 

1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na 

forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 

3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual 

prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 

854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal (art. 53, §1º, da Lei 

9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE 

supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR 

PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, 

CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA DA MOTOCICLETA CONSTRITA EM NUM. 2987857, 

na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, expeça-se mandado de 

AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DA CITAÇÃO, inclusive da 

penhora levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse 

sentido, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, 

ficando o EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE 

a PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na 

forma e sob as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Frustradas tais 
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diligências, diga o exequente em cinco dias, sob pena de extinção. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006141-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN MORI (REQUERENTE)

MATHEUS ROOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006141-85.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DIONATAN MORI REQUERIDO: 

UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que tange à medida de urgência 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003010-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

MUZA ASSESSORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

DANIEL RADINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003010-73.2016.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001886-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA LEMANSKI (EXECUTADO)

ROSENILDE DUARTE JARA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001886-21.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP EXECUTADO: LUCIANA APARECIDA LEMANSKI Vistos etc. 

Decorrido o prazo para manifestação da executada, proceda-se com o 

necessário para levantamento do valor bloqueado via BACENJUD em favor 

da exequente, a qual deverá indicar os dados bancários para tanto, no 

prazo de cinco dias, Sem prejuízo, deverá o exequente, no mesmo prazo 

(cinco dias), apresentar demonstrativo do débito com o decote do valor do 

levantamento, indicando bens penhoráveis, sob pena de extinção. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011107-11.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ROMAO (EXEQUENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON GOMES DE ASSIS (EXECUTADO)

TIAGO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011107-11.2014.8.11.0040 Exequente: MARCIA APARECIDA ROMAO 

Executado: ADENILSON GOMES DE ASSIS e outros Vistos etc. Estando a 

execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 215 de 949



levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 

PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Restando 

infrutíferas ambas as penhoras (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a 

exequente a indicar bens penhoráveis em dez dias, sob pena de 

arquivamento. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Acaso 

expressamente requerido, expeça-se certidão de dívida, nos termos do 

Enunciado 75, do FONAJE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010787-92.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO (ADVOGADO(A))

L L BARBOZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO HEBERT DA SILVA FONSECA (ADVOGADO(A))

EDVALDO ROCHA SILVA (EXECUTADO)

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

MOBILE 2000 LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010787-92.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: L L BARBOZA - ME 

EXECUTADO: EDVALDO ROCHA SILVA, MOBILE 2000 LTDA - ME Vistos 

etc. Trata-se de pedido de chamamento do feito à ordem, sob a alegação 

de que houve apresentação de contestação, com pedido de chamamento 

aos autos da Seguradora com quem o reclamado possui contrato, bem 

como pela ausência de intimação da sentença e dos atos posteriores 

(Num. 12537590), reiterado em Num. 12537590. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Pois bem, inicialmente deve ser consignado que no Sistema dos 

Juizados Especiais a apresentação da contestação não ilide a revelia 

decorrente da ausência na audiência de conciliação, nos exatos termos 

do artigo 20, da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 78, do FONAJE. Ademais, de 

fácil constatação que, além da ausência na audiência de conciliação, a 

contestação foi apresentada de forma intempestiva, visto que a audiência 

foi realizada em 25/06/2014 (Num. 940677), enquanto a contestação foi 

protocolada em 04/07/2014 (Num. 940678), ou seja, após o decurso dos 

cinco dias (corridos) para tal desiderato. Da mesma forma, nos termos do 

artigo 10, da Lei 9.099/95, não é admitida, nos Juizados Especiais, a 

intervenção de terceiro, nem assistência, motivo pelo qual inviável a 

denunciação formulada pelo réu, devendo este manejar a ação 

competente para reaver os valores da seguradora. Nesta toada, não há 

qualquer mácula na sentença prolatada. Por fim, quanto à arguição de 

nulidade pela ausência de intimação da sentença prolatada, nos termos do 

artigo 272, §8º, do NCPC, a parte deveria ter arguido a nulidade em 

capítulo preliminar de eventual recurso que, em tese, intentava manejar. In 

casu, constata-se que a reclamada teve ciência inequívoca da decisão, 

oportunidade em que preferiu peticionar, arguindo a ausência de 

intimação, em total dissonância com os termos do artigo 272, §8º, do 

NCPC, restando preclusa qualquer irresignação quanto à sentença 

prolatada. Posto isso, INDEFIRO o requerimento de Num. 12537590 e 

12653959. No mais, considerando que não houve qualquer alegação de 

impenhorabilidade dos valores constritos via BACENJUD, com o decurso 

dos prazos recursais, proceda-se com o necessário para levantamento 

dos valores em favor do exequente que deverá indicar os dados 

bancários para tanto, no prazo de cinco dias. No mesmo prazo (cinco 

dias), deverá o reclamante requerer o que de direito, sob pena de 

arquivamento, apresentando, demonstrativo atualizado do débito. 

Inexistindo manifestação no prazo epigrafado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006161-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN (ADVOGADO(A))

WILSON FERREIRA BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006161-76.2018.8.11.0040. REQUERENTE: WILSON FERREIRA BUENO 

REQUERIDO: CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO 

S.A. Vistos etc. No que tange à medida de urgência pretendida, verifico 

que se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata 

suspensão do registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão 

dos débitos objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena 

de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011214-21.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMA APARECIDA MASSOLI DA CUNHA OLIVEIRA (EXECUTADO)

FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011214-21.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ADONIAS OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: IRMA APARECIDA MASSOLI DA CUNHA 

OLIVEIRA, FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de ação 

de cobrança, sob a alegação de que o reclamado possui uma dívida no 

valor original de R$ 2.000,00, representada por um cheque. Os 

reclamados, devidamente citados, não compareceram a audiência de 

conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a 

REVELIA dos reclamados, eis que não compareceram à audiência de 

conciliação (Num. 15982649), apesar de citados e intimados (Num. 

998941), nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros 

os fatos alegados no pedido inicial, até mesmo porque a dívida está 
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devidamente representada por cheque emitido pelos reclamados, 

consoante cártula juntada em Num. 998932. Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR os reclamados a pagar a 

reclamante o valor de R$ 2.000,00, devidamente corrigidos a partir da data 

da emissão do cheque de Num. 998932 e com juros legais a partir da 

primeira apresentação, nos termos do entendimento pacificado pelo STJ, 

via Recurso Repetitivo nº 1556834/SP. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001818-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA PATRICIA GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MARINEIVA 

HOFFMANN - ME Reclamado: ERIKA PATRICIA GALVAO Processo nº. 

1001818-37.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

LILIAN RAQUEL VIDAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001885-02.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LILIAN RAQUEL VIDAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação pugnando seja reconhecida a 

inexistência do débito cobrado pela parte reclamada, aduzindo a nulidade 

do TOI e da fatura, bem como ser responsabilidade da reclamada a 

manutenção do equipamento da UC. O reclamado, devidamente citado, não 

apresentou contestação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA do reclamado, eis que não apresentou 

contestação, apesar de citado e intimado, nos termos do artigo 344 do 

CPC, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. Isso 

porque, afirmando a consumidora a nulidade do TOI e da fatura cobrada 

em seu desfavor, cabia a esta o ônus de provar a regularidade e 

legitimidade da cobrança, o que não o fez, razão pela qual, impõe-se a 

declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de 

comprovação da regularidade da cobrança da dívida em questão. No que 

tange ao dano moral pleiteado, entendo que não está caracterizado no 

caso em questão, porquanto a reclamada não providenciou inscrição do 

débito em cadastros de proteção ao crédito e/ou suspendeu o 

fornecimento de energia elétrica. É consabido que o dano moral 

indenizável deve prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da 

personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante 

de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. Nesse sentido, 

calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados 

pelo reclamante não configuram causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, apenas 

para DECLARAR a inexistência do débito identificado como recuperação 

de receita/consumo no valor de R$6.908,30, determinando que a 

reclamada proceda com a emissão de nova fatura do mês de 

dezembro/2017, com o consumo médio registrado nos meses anteriores. 

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001855-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA CORREA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001855-64.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PATRICIA FERREIRA CORREA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação da 

inscrição, do mesmo modo que nunca possuiu relação jurídica com a 

requerida. A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve 

contratação e uso dos serviços. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao mérito, trata-se de 

típica relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 
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morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possui a parte 

autora outra inscrição preexistente, efetuada por CAS/BELA IMAGEM (ID 

12694604), conforme verifico por meio comprovante do SPC juntado com a 

inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$73,01 com relação ao contrato nº 0283715618, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002097-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUHAUS CONSTRUTORA LTDA (AUTOR(A))

JULIO CESAR ANTONIOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

ALEX GALVANI MICHELAO (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

VITAL SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002097-91.2016.8.11.0040 AUTOR(A): CONSTRUHAUS CONSTRUTORA 

LTDA RÉU: VITAL SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP, 

CLARO S/A O cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado no 

artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. 

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, 

de 2015). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o 

cabimento dos embargos declaratórios se dá para “I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os embargos 

declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo 

que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais 

dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, a 

existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é pressuposto 

inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração, 

ao lado da existência de erros materiais, são exceções à regra de 

imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, 

Juíza Leiga. Vistos etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Cumpra-se 

conforme determinado no ID. 14769317. Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO NATIVIDADE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001857-34.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO NATIVIDADE DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte 

autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. 
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Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que 

não reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação 

da inscrição, do mesmo modo que nunca possuiu relação jurídica com a 

requerida. A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve 

contratação e uso dos serviços. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao mérito, trata-se de 

típica relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA 

DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o 

nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço 

pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta 

conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no 

cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. Havendo condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual 

fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de 

acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor 

indenizatório ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da 

reparação integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este 

princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, 

inciso VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo possível a 

restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, 

transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, 

tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em 

ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da indenização, é 

necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para 

o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento 

dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à 

repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, 

considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao devedor nem 

enriquecimento sem causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a 

inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de débito de 

R$64,10 com relação ao contrato nº 0255032312, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 16 de 

outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001860-86.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA 

COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte 

autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que 

não reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação 

da inscrição, do mesmo modo que nunca possuiu relação jurídica com a 

requerida. A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve 

contratação e uso dos serviços. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao mérito, trata-se de 

típica relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possui a parte 

autora outra inscrição preexistente, efetuada por Banco Santander e Club 

Mais Administradora de Cartões (ID 12694621), conforme verifico por meio 

comprovante do SPC juntado com a inicial. Tal entendimento já está 

consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 
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EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$64,66 com relação ao contrato nº 0205111514, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FARISOBEDE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001865-11.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FARISOBEDE DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação 

de indenização por danos morais e materiais em que relata a parte autora 

que contratou os serviços da requerida por um preço pré-determinado, 

porém alguns meses após, começou a receber faturas em valores não 

condizentes com o contratado, ligou para a empresa cancelando o 

serviço. Diz que, entretanto houve negativação do seu nome em razão de 

dívida com a requerida, a qual alega ser indevida. A requerida afirma que a 

prestação dos serviços transcorreu normalmente até que sem justificativa 

a requerente deixou de efetuar os pagamentos devidos, tendo havido o 

cancelamento por inadimplência e a inscrição do seu nome nos órgãos de 

restrição ao crédito. A parte requerente alega que cancelou os serviços 

com a requerida e que nada mais deve à mesma, entretanto, não menciona 

sequer a data do suposto pedido de cancelamento, e não traz nenhum 

número de protocolo de tal solicitação. Ademais, alega que as faturas 

vieram em valores não condizentes com o contratado, porém não 

menciona que valor seria e esse e não faz qualquer prova de que algum 

valor que eventualmente tenho pago, pois não junta faturas que poderiam 

comprovar o valor da contratação. Assim, tenho que não merece 

prosperar a presente ação, pois embora incida no caso o Código de 

Defesa do Consumidor, com a regra da inversão do ônus da prova, o 

mesmo não exime totalmente a parte autora de trazer o mínimo de 

elementos para provar o seu direito e, conforme relatado acima, não há 

prova de que tenha havido solicitação de cancelamento nem mesmo de 

que o valor do pacote contratado foi desrespeitado. Tais provas acima 

citadas seriam de fácil produção pela parte autora e embasariam, ainda 

que minimamente, seus argumentos. Ademais, comprovou a requerida, 

pelos documentos juntados à contestação, que a parte autora possui três 

faturas em aberto, dos meses de junho a agosto de 2017, que totalizam 

R$152,80, valor exatamente igual ao inscrito. Desse modo, tenho que 

improcede a presente ação. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da presente ação, declarando legítima a inscrição 

efetuada e ora contestada, no valor de R$152,80 com relação ao contrato 

0304673513. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à 

apreciação do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação. 

Sorriso/MT, 16 de outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo 

(a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001933-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DAL FORNO SARTORI (REQUERENTE)

FERNANDA ANDRIGUETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (ADVOGADO(A))

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001933-58.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE DAL FORNO SARTORI 

REQUERIDO: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Vistos etc. Trata-se de 

reclamação, sob a arguição de que encaminhou um aparelho celular à 

reclamada para a assistência técnica, tendo sido entregue outro de 

modelo diverso, o qual, do mesmo modo, apresentou defeito, tendo sido 

encaminhado à assistência e retornado sem os reparos, bem como 

apresentando outros vícios, razão pela qual a reclamante deseja a 

substituição do produto por outro da mesma espécie e/ou o ressarcimento 

do valor pago, bem como danos morais. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Pois bem, inegável que se trata de relação consumerista, incidindo, na 

espécie o CDC, gravitando a questão central na ocorrência ou não de vício 

no produto objeto de substituição pelo reclamado. Com efeito, vejamos o 

contido no CDC acerca da responsabilidade por vício do serviço: Art. 18. 

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do 

preço. No caso dos autos, o vício do produto encontra-se devidamente 

demonstrado pelas ordens de serviço juntadas no Num. 12761002, onde 

se constata que em um primeiro momento foi encaminhado o aparelho 

celular Moto Z (XT1650), em 29/12/2017, tendo a requerida realizado a 

troca por outro aparelho (Moto Z2 Force), o qual também apresentou 

defeitos e fora encaminhado à assistência técnica em 06/02/2018 e em 

05/03/2018, porém devolvido sem os devidos reparos. Portanto, 

reconhecido o vício no produto, nos termos do dispositivo legal supra, o 

consumidor pode exigir a substituição do produto viciado, o que ocorreu in 

casu. Porém, nos termos do §1º do artigo 18 do CDC, se o vício não for 

sanado em 30 dias o consumidor pode exigir, dentre outros, a restituição 
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imediata da quantia paga (inciso II). No que tange ao dano moral pleiteado, 

entendo que não está caracterizado no caso em questão. É consabido 

que o dano moral indenizável deve prover de conduta ilícita apta a atingir 

os direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando 

se está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. 

Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa 

de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados 

pela reclamante não configuram causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC 

c/c artigo 18, §1º, II, do CDC, tão somente para o efeito de determinar que 

o reclamado restitua ao reclamante o valor de R$1.999,00 (Num. 

12760502), devidamente corrigidos desde o desembolso, condicionada à 

restituição, pela reclamante, da peça viciada. Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIETE DA PENHA PAIVA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001899-83.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JULIETE DA PENHA PAIVA 

SOUSA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos etc. Trata-se de ação 

de inexistência de débito c/c danos morais por negativação indevida. A 

parte reclamada apresentou contestação no Num. 14082219 e 14139614, 

reconhecendo a inexistência da dívida pela requerente, aduzindo que o 

débito em aberto já se encontra devidamente baixado no sistema, não 

havendo qualquer pendência em relação a dívida e seguros, objeto da lide. 

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Prefacialmente, quanto à inexistência do 

débito, verifico que não há necessidade de dilação probatória, com oitivas 

de testemunhas e depoimento pessoal, no presente feito, eis que aplica-se 

ao caso o disposto no art. 354; c/c 487, III, “a”, do NCPC. Compulsando a 

contestação, verifica-se que a parte reclamada reconheceu a inexistência 

do valor do débito impugnado pela parte reclamante, tanto que procedeu 

com o cancelamento do mesmo, do cartão contratado, bem como da 

negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme se vê no 

Num. 15812230 –p. 13 e 14. Quanto aos danos morais, considerando a 

negativação do nome da autora por dívida inexistente, imperioso o 

acolhimento do pedido de danos morais constante na inicial. Deste modo, 

considerando o período em que o nome do autor permaneceu negativado; 

considerando que a baixa se deu administrativa, inclusive com 

reconhecimento do pedido; considerando a inexistência de comprovação 

de que os fatos teriam desencadeado situações mais gravosas; 

considerando a capacidade financeira da reclamante e da reclamada; 

considerando o caráter, também, preventivo e profilático da indenização 

por danos morais; considerando a vedação do enriquecimento sem causa, 

prevista no artigo 884 do CC/02; e considerando ainda os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, estabeleço o parâmetro da indenização 

em R$ 4.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. 

Tecidas tais considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida 

que se impõe, sendo desnecessários maiores comentários a respeito. 

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, a fim de declarar a 

inexistência dos débitos discutidos na inicial, bem como CONDENAR a 

reclamada a pagar à reclamante, a título de danos morais, o montante de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data 

de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso (398, do CC). Sem custas e honorários, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001286-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

FABRICIA LIMA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001286-63.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FABRICIA LIMA DE ARRUDA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide comporta 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Alega a parte 

reclamante, em suma, que iniciou curso de Direito na instituição requerida 

no ano de 2013, sendo beneficiária de FIES 100%. Entretanto, no início de 

2018 não teve sua matrícula efetivada e nem o acesso liberado ao portal 

do aluno em razão de um débito no valor de R$5.721,13. Afirma ser 

indevida a restrição de acesso ao sistema. Foi deferida a tutela de 

urgência para o fim de “determinar a imediata suspensão da cobrança 

impugnada, estando consequentemente vedada a prática de qualquer ato 

em decorrência do não-pagamento, tal como o registro do débito em 

cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento (NCPC, art. 297); b) 

determinar que a reclamada providencie a rematrícula da reclamante no 

curso de Direito, possibilitando que a reclamante monte sua grade 

semestral no portal acadêmico, bem como proceda ao desbloqueio de 

acesso à reclamante ao portal acadêmico destinado às 

atividades/avaliações virtuais e estenda o prazo para entrega de tais 

atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) dias, caso o desbloqueio 

ocorra após o término do prazo limite para a entrega, tudo até o julgamento 

final da ação, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais”. (ID 12323728). A requerida apresenta 

contestação afirmando que os débitos que a aluna possui com a 

universidade dizem respeito serviços exclusivos não cobertos pelo 

Financiamento Estudantil. Com efeito, resta incontroverso que a 

reclamante frequentou o curso de Direito disponibilizado pela instituição 

reclamada. Pois bem, no caso de cobrança de débitos, cabe à parte 

requerida/credora comprovar a licitude da cobrança. A requerida, por sua 

vez, diz que os débitos referem-se a 90 multas de biblioteca. A questão 

das multas de biblioteca já foi analisada em outro processo 

(1005028-33.2017.8.11.0040), cuja sentença foi prolatada em 27/04/2018 , 

a qual transcrevo abaixo: “Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Alega a reclamante FABRÍCIA LIMA DE ARRUDA que 

firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a reclamada 

UNIÃO SORRISENSE DE EDUCAÇÃO SORRISENSE no ano de 2013, para 

graduação no curso de Direito, firmando contrato de financiamento 

estudantil (FIES). Refere que realizou empréstimos de alguns livros da 

biblioteca, e devido a atrasos na devolução, houve a geração de multa. 

Refere que, entretanto, o valor cobrado estava exorbitante, com 

cobranças absurdas. Afirmou estar impedida de acessar o portal do 

aluno, o que lhe prejudica em demasia, visto que não conseguiu protocolar 

a segunda fase do TCC. Requereu: a) tutela antecipada para que pudesse 

realizar matrícula e ter acesso ao portal do aluno; b) a intimação da 

instituição para que demonstre como a dívida chegou ao valor de 

R$1.700,00; c) caso constato o débito, seja o valor parcelado em 10 

vezes. Foi deferida a tutela de urgência para efeito de determinar a 
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imediata suspensão da cobrança impugnada, determinando o desbloqueio 

do acesso ao portal acadêmico e a extensão do prazo para entrega das 

atividades virtuais em no mínimo 7 dias após o desbloqueio. A requerida 

contesta informa que deixar de matricular o aluno inadimplente é um direito 

da IES. Refere que a autora possui 88 multas da biblioteca, sendo estas 

desde outubro de 2015, que corresponde ao valor de R$1.643,20. 

Atualmente, existem outras 5 multas, que não estavam incluídas no acordo 

feito, mais as mensalidades de outubro a dezembro de 2017. Aduz que os 

débitos em aberto totalizam R$5.544,02. Pugna pela improcedência da 

demanda e formula pedido contraposto de pagamento do valor devido. Não 

resta dúvida que a autora não agiu conforme o esperado - visto que a 

mesma não nega o atraso na entrega dos livros - principalmente de um 

estudante Universitário, sendo razoável supor-se que privou outros 

alunos de consultarem as obras que demorava a devolver, maculando 

todo o sistema de empréstimo inerente a uma biblioteca de uma 

universidade. E, sendo assim, é legal a estipulação de multa pela não 

entrega de livro retirado da biblioteca. No entanto verifico haver excesso 

no valor cobrado, pois os documentos acostados aos autos pela própria 

requerida demonstram que o valor em aberto, em 30/12/2017 era de 

R$1.217,62, valor que entendo devido. Vale ressaltar, ademais, que não 

se pode exigir prova escrita da universidade, com assinatura do aluno que 

comprove o atraso na entrega. Ora, todos sabemos que os sistemas das 

bibliotecas atualmente são informatizados, não sendo plausível exigir que 

se retroceda ao tempo em que cada empréstimo possuía uma ficha física 

em que o retirante assinava ao lado da data da retirada e devolução. 

Assim, como a aluna confirma os atrasos, caberia à mesma comprovar 

que não estão certas todas as cobranças efetuadas e que não estava 

mais com os livros nos dias em que a universidade demonstra que a 

mesma estava, o que não fez. Quanto a alegação da universidade de que 

a autora deve as mensalidades dos três últimos meses do ano de 2017, 

não vislumbro como pode tal débito ter sido gerado, pois a mesma 

demonstra ser possuidora de bolsa integral do programa FIES, de modo 

que declaro inexigível a cobrança de tais mensalidades. Considero também 

que sendo a aluna beneficiária de bolsa através do FIES de 100% do 

custo da mensalidade, não possui a mesma condições para arcar com o 

pagamento das multas em sua totalidade em única parcela, de modo que 

atendo ao pedido para que o valor seja parcelado em 10 parcelas mensais 

e sucessivas de R$121,76, devendo ser enviado à autora boletos para 

pagamento dos mesmos, comprovando-se o recebimento dos mesmos, 

tendo a primeira parcela vencimento em no mínimo 30 dias após a data da 

publicação da presente sentença. Nos demais termos, confirmo a medida 

liminar deferida, entendendo que não poderia a parte requerida ter limitado 

o acesso da estudante ao Portal Acadêmico em virtude do débito, nos 

termos do artigo 6º, §1º da Lei nº 9.870/99. Ante o exposto, opino por 

julgar improcedente o pedido contraposto e procedente a demanda, 

declarando como devido o débito de R$1.217,62, o qual deve ser 

parcelado em 10 parcelas mensais e sucessivas de R$121,76, devendo 

ser enviado à autora boletos para pagamento dos mesmos, 

comprovando-se o recebimento dos mesmos, tendo a primeira parcela 

vencimento em no mínimo 30 dias após a data da publicação da presente 

sentença. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 

26 de abril de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de abril de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.” Assim, não há que se falar em discussão acerca da 

legalidade ou não do débito, pois o mesmo já foi tratado na ação 

supracitada. Ainda, quanto a negação da efetivação da matrícula em 

razão do débito, constato que o débito que gerou o bloqueio às atividades 

acadêmicas é o mesmo já discutido na ação acima citada, de modo que há 

liminar naquele processo que proíbe o bloqueio, devendo a parte autora 

noticiar naquele processo eventual descumprimento da mesma. Ante o 

exposto, julgo improcedente o pedido inicial, revogando a liminar 

anteriormente concedida neste processo, haja vista que ambas as 

medidas liminares concedidas, aliás, são idênticas. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 17 de outubro de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004566-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

SEMIAO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004566-76.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SEMIAO MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A executada informou 

o cumprimento da obrigação de pagar, sem qualquer ressalva quanto à 

natureza do depósito efetivado (Num. 13394540), com o que restam 

prejudicados os embargos de declaração manejados em Num. 11785421. 

O exequente concordou com o valor depositado, pugnando pelo 

levantamento e arquivamento dos autos (Num. 14808890). Posto isso, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Expeça-se alvará de levantamento dos valores, 

mediante observância dos dados bancários indicados em Num. 14808890. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010755-19.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALEX SANDRO MONARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA VANZIN (EXECUTADO)

RAFAEL RODRIGO DECEZARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010755-19.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: COLEGIO VINICIUS DE MORAES 

LTDA - EPP EXECUTADO: RAFAEL RODRIGO DECEZARO, VANESSA 

CRISTINA VANZIN Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o 

exequente, devidamente intimado para dar andamento processual, 

quedou-se inerte. Ademais, constata-se que este feito tramita há mais de 

três anos, sem que fosse perfectibilizada a citação do requerido em que 

pese as diversas diligências neste sentido. Posto isso, JULGO EXTINTO 

este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da 

Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000512-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

NATANAEL GOMES MEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

GILBERTO RONDON BORGES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000512-33.2018.8.11.0040. REQUERENTE: NATANAEL GOMES MEIRA 

REQUERIDO: YANA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração, alegando erro material 

na parte da sentença que constou que “quanto aos tributos do ano de 

2018, os mesmos devem ser custeados pelo autor, eis que o veículo já se 
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encontra sob sua posse”, aduzindo que é isento do pagamento, pois é 

aposentado e não pôde requerer tal isenção no prazo legal, pois o 

requerido não providenciou, até o momento, a transferência do veículo. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e, no mérito, lhes DOU 

PROVIMENTO. Isso porque, embora tenha constado na sentença que o 

IPVA do ano de 2018 deve ser custeado pelo autor, pois o veículo já se 

encontra sob sua posse, fato é que o autor é isento do pagamento do 

referido tributo, por ser pessoa aposentada por invalidez e, somente não 

houve o requerimento de isenção no prazo legal, o qual é previsto no §2º 

do art. 7º da Lei Estadual n. 7.301/2000, pois não houve, por culpa da 

requerida, até o momento, a transferência da propriedade do veículo para 

seu nome. Assim, deve a parte requerida arcar com o pagamento dos 

IPVA’s dos anos de 2017 e 2018. Ante o exposto, CONHEÇO dos 

embargos de declaração manejados e lhes dou PROVIMENTO para 

CONDENAR a reclamada ao pagamento dos tributos dos anos de 2017 e 

2018, mantendo-se, na íntegra, os demais termos da sentença proferida 

nos autos. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003969-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE SCHNEIDERS (REQUERENTE)

ANNA ANDREYA MARTINS MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GABRIEL LOPES PIRES ASSIS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003969-10.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO HENRIQUE 

SCHNEIDERS REQUERIDO: ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C. Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ALINE BAGETTI (REQUERENTE)

ADRIANO ZANELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000166-19.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANO ZANELLA, ALINE 

BAGETTI REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Homologo o 

acordo firmado pelas partes (Num. 15059293) e considerando que já 

houve o cumprimento do acordo, com supedâneo no art. 487, III, “b”; c/c 

art. art. 924, inciso II, ambos do NCPC, resolvo o mérito, julgando extinta a 

presente execução. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006742-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TELES (REQUERENTE)

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006742-28.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANA TELES REQUERIDO: 

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Vistos etc. 

O executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010399-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCOS AURELIO MUNIZ SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010399-87.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARCOS AURELIO MUNIZ 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001872-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM (ADVOGADO(A))

DECIO JOAO POZZOBON (EXEQUENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE EVANGELISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001872-71.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: DECIO JOAO POZZOBON 

EXECUTADO: KARINE EVANGELISTA Vistos etc. Compulsando os autos 

se constata que o exequente, devidamente intimado para dar andamento 

processual, quedou-se inerte. Ademais, constata-se que não houve a 

localização do executado e/ou bens para serem penhorados. Posto isso, 

JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDIO LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

MARCOS WANDERLEY DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

KALIANDRA ALVES FRANCHI (ADVOGADO(A))

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000392-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EZIDIO LEANDRO DA SILVA 
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REQUERIDO: MOTO IDEAL LTDA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA Vistos etc. Trata-se de ação de rescisão de 

contrato e restituição de valores c/c indenização por danos morais, na 

qual aduz que adquiriu uma motocicleta da parte requerida, o qual 

apresentou defeitos, não reparados pela requerida até a presente data. 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que o presente feito exige procedimento 

não admissível no Juizado Especial, qual seja, perícia técnica na 

motocicleta, objeto da inicial, a fim de constatar se há os vícios/defeitos na 

mesma a fim de ensejar a rescisão do contrato e a restituição dos valores 

pagos, de modo que afastada, pela complexidade da causa, a 

competência deste Juízo, conforme entendimento jurisprudencial: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - DEFEITO NO CAMBIO DO VEÍCULO - EXISTÊNCIA DE 

DÚVIDAS ACERCA DAS CAUSAS DO DEFEITO - CAUSA DOS DANOS 

QUE DEVE SER VERIFICADA A PARTIR DE PERÍCIA TÉCNICA - 

INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 1 - Restou 

incontroverso que o cambio do veículo apresentou grave defeito, contudo, 

restam fundadas dúvidas acerca das causas deste. A partir das provas 

produzidas não se pode afirmar, com segurança, porque os danos 

ocorreram. A conclusão é no sentido de que necessária é a realização de 

perícia técnica para verificação da causa dos indigitados defeitos. 2 - 

Refoge à alçada do Juizado Especial Cível a causa referente à origem do 

defeito no motor do veículo da autora, seja por complexidade da matéria 

probatória decorrente da necessidade de prova pericial (art. 3º, caput, da 

Lei nº 9.099/95), seja, em caso contrário, pela necessidade de 

proferimento de decisão líquida (art. 38, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95). 3 - Matéria de ordem pública. Reconhecimento da complexidade 

de ofício. Possibilidade. 4 - Sentença reformada, para declarar a extinção 

do feito, de ofício, com o reconhecimento da complexidade da causa”. 

(TJMT. Terceira Câmara de Direito Privado, RI 1081/2012, NÃO 

INFORMADO, J. 10/07/2012, DJE 16/08/2012) Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, 

da Lei n. 9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR MAIA (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000858-81.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO VICTOR MAIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em pugna pela condenação da 

reclamada em danos materiais e morais decorrentes do prejuízo sofrido 

por uma descarga de energia elétrica na sua UC. A reclamada apresentou 

contestação, alegando, preliminarmente a incompetência do juizado 

especial, face a necessidade de perícia e, no mérito, aduz que não foram 

registradas oscilações no fornecimento do serviço na UC da autora na 

data dos fatos. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Primeiramente, rejeito a 

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos 

autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos 

anexados aos autos. Ademais, em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, 

conforme art. 32, da Lei nº 9.099/95. Segundo consta na inicial, quando a 

instalação do novo relógio na UC da autora, houve um curto-circuito que 

ocasionou danos na sua maquina de lavar, no valor de R$380,00. Referida 

alegação ficou demonstrada pelo laudo técnico juntado aos autos no Num. 

11898240 – p.04. A requerida, por sua vez, sustenta que na data 

informada não há registro de oscilações de energia elétrica. Contudo, não 

trouxe aos autos provas a dar guarida a sua alegação, isso porque a 

documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não se 

presta para comprovar tal assertiva. Ademais, no próprio resumo do 

processo administrativo juntado pela reclamada no Num. 14192403 – p. 03, 

consta o parecer técnico, indicando “a manobra descrita acima (chave 

89213633SI atuada por manutenção corretiva, conforme os 

20174832021370) provoca sobre tensão sendo considerada procedente a 

reclamação”. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor. Dispõe: O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do 

ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos 

causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço. 

Porém, quanto aos valores gastos com combustível para levar roupas três 

vezes por semana na casa de sua genitora, os mesmos não restaram 

comprovados nos autos. No que tange ao dano moral pleiteado, entendo 

que não está caracterizado no caso em questão. É consabido que o dano 

moral indenizável deve prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da 

personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante 

de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. Pequenos 

transtornos do cotidiano não são ocorrências suficientes para a 

caracterização do dever de indenizar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DE 

ENERGIA – TELEVISOR DANIFICADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – 

DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público 

fornecedora de energia tem a responsabilidade objetiva de reparar o dano 

material causado a outrem por conta da interrupção. 2. Não havendo 

abalos e constrangimentos hábeis a extrapolar os meros aborrecimentos 

inerentes à vida em sociedade, não há que se falar em reparação por 

danos morais, considerando que, eventuais danos em equipamentos 

ocasionados por queda de energia, são passíveis apenas de indenização 

por danos patrimoniais. (Ap 97077/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no 

DJE 28/10/2016)” (TJMT. Primeira Câmara de Direito Privado, Ap 

169072/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, J. 19/09/2017, DJE 

25/09/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título 

de danos materiais o valor de R$380,00, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir do 

desembolso, bem como JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização 

por danos morais. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004417-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

MARIA RAIMUNDA CASTRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

VANEZA SAGAIS DE PAULA (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZZAROTTI & UEZU LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004417-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA CASTRO 

DOS SANTOS REQUERIDO: LAZZAROTTI & UEZU LTDA - ME Vistos etc. 

Trata-se de ação indenizatória c/c danos morais c/c inexistência de débito 

c/c repetição de indébito em que a parte reclamante sustenta que foi 

incluída, indevidamente, pela reclamada, nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida já paga, aduzindo que pagou pela prestação de um 

serviço que não fora executado pela reclamada. A reclamada apresentou 
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contestação, aduzindo que a autora não efetuou o pagamento da ultima 

parcela via banco, mas sim na clínica reclamada, posteriormente a 

negativação, tendo sido ofertada a carta de anuência para dar baixa da 

negativação, não tendo a autora procedido com a referida baixa. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que 

embora a parte autora tenha informado que efetuou o pagamento da 

parcela referente ao valor protestado, fato é que somente juntou aos 

autos o boleto com vencimento em 20/06/2018 constando um carimbo 

como “pago” (Num. 14503990-p6), porém, não juntou aos autos o 

comprovante do pagamento do referido boleto, a fim de comprovar se o 

mesmo foi quitado anteriormente ou posteriormente ao protesto, a fim de 

declará-lo como ilegítimo, ou não. Ao contrário do referido boleto, quanto 

às demais parcelas, a autora juntou todos os comprovantes de 

pagamento, seja na forma de pagamento bancário, seja na forma de recibo 

(Num. 14504199-p. 01 a 05). Não tendo sido demonstrado nos autos a 

data em que houve o pagamento da dívida, ônus que incumbia à 

requerente, nos termos do art. 373, I, do NCPC, não há como reconhecer 

como indevido o protesto e a negativação realizada no nome da parte 

autora. Quanto a inexistência do débito e a repetição, sob o argumento de 

que o serviço não foi prestado, ao contrário do sustentado pela parte 

autora, a requerida juntou aos autos, no Num. 15868774, as fichas de 

serviços odontológicos executados na parte autora, os quais não foram 

objeto de impugnação, razão pela qual, devem os referidos pedidos serem 

julgados improcedentes. No que toca aos danos morais, sustenta a parte 

autora que teve seu nome protestado e negativado por dívida já quitada. 

Embora a parte requerida tenha confessado que, de fato, houve o 

pagamento da dívida pela requerente, ainda que posterior à negativação e 

ao protesto, fato é que não houve, pela parte reclamada, a entrega da 

carta de anuência à reclamante, para baixa dos mesmos, pois, em que 

pese a reclamada ter informado que a mesma sempre esteve à disposição 

do autor, não comprovou suas alegações, ônus que lhe incumbia (art. 373, 

II, do NCPC). Sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de 

Justiça pacificou o entendimento de que, após a quitação da dívida, cabe 

ao devedor providenciar o cancelamento do protesto (REsp 1339436/SP, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

10/09/2014, DJe 24/09/2014), sendo, porém, dever do credor entregar a 

documentação necessária para o requerimento de baixa do referido 

protesto. Nesse sentido: “SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO. CARTA DE 

ANUÊNCIA. ENTREGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO. BAIXA. DANO MORAL. 

REDUÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra 

acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 

(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da 

jurisprudência desta Corte, é dever do credor entregar a documentação 

necessária para o requerimento da baixa de protesto. (grifos nossos) (...)” 

(STJ. 3ª T. AgInt no AREsp 950.816/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, J. 20/03/2018, DJe 23/03/2018) Tendo restado 

demonstrado nos autos que o autor não providenciou a baixa do protesto, 

em virtude do não fornecimento da carta de anuência, configurado está o 

ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar. Já no que tange ao 

quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$4.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, 

JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, CONDENANDO a reclamada a pagar à reclamante, a título de danos 

morais, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC 

a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (398, do CC). Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

não havendo novos requerimentos, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002428-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES (ADVOGADO(A))

CARLOS SOARES DE JESUS (ADVOGADO(A))

CARLOS SOARES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO (ADVOGADO(A))

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002428-05.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CARLOS SOARES DE JESUS 

REQUERIDO: EDITORA TRES LTDA. Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização c/c danos morais c/c cancelamento de cobrança de fatura, na 

qual sustenta que contratou serviços da requerida, consistentes na 

assinatura de duas revistas, quais sejam, ISTO É e SELECT, porém, ao 

solicitar o cancelamento das assinaturas, a requerida cancelou tão 

somente a assinatura da segunda revista, perdurando a cobrança quanto 

à primeira, por doze meses, mesmo após ter efetuado 11 protocolos de 

cancelamento durante referido período. A parte reclamada apresentou 

contestação, reconhecendo que os contratos já estão cancelados, 

oferecendo, como proposta, a devolução dos valores já pagos. Quanto ao 

dano moral, sustenta não estar caracterizado. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Prefacialmente, quanto ao pedido de cancelamento das cobranças 

de faturas, bem como da restituição dos valores cobrados, indevidamente, 

verifico que não há necessidade de dilação probatória, com oitivas de 

testemunhas e depoimento pessoal, no presente feito, eis que aplica-se ao 

caso o disposto no art. 354; c/c 487, III, “a”, do NCPC. Compulsando a 

contestação, verifica-se que a parte reclamada reconheceu o 

cancelamento dos contratos, se propondo, inclusive, a restituir o autor 

pelos valores pagos indevidamente. Porém, considerando que a cobrança 

da dívida foi indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a 

restituição dos valores deve ser em dobro, acrescido de juros e correção 

monetária. Quanto aos danos morais, considerando que houve o desconto 

indevido, por doze meses das faturas no cartão de crédito do autor, em 

valor considerável, bem como considerando que o autor solicitou, por 11 

vezes o cancelamento dos serviços, sem êxito, imperioso o acolhimento 

do pedido de danos morais constante na inicial. Deste modo, considerando 

a inexistência de comprovação de que os fatos teriam desencadeado 

situações mais gravosas; considerando a capacidade financeira da 

reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e 

profilático da indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$2.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, a fim de condenar a requerida a restituir 

em dobro os valores cobrados indevidamente do autor, no montante de 

R$1.197,60, devidamente atualizado pelo INPC e com juros legais desde o 

efetivo desembolso; bem como CONDENAR a reclamada a pagar à 

reclamante, a título de danos morais, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso (398, do CC). Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003772-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003772-55.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ONG MOVIMENTO NACIONAL 

DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - M.N.C.B. REQUERIDO: 

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Vistos etc. 

Compulsando os autos constato a incompetência territorial deste juízo, 

pois, nos termos do art. 4º, da Lei n. 9.099/95, "é competente o foro do : I - 

do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva 

ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza". No caso dos autos, 

autor e réu possuem endereços diversos desta Comarca e, não há 

informação de que a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Ante o 

exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a 

audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se a parte reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011379-68.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLACIR SIGNORINI (REQUERENTE)

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011379-68.2015.8.11.0040. REQUERENTE: CLACIR SIGNORINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Considerando que já houve a quitação do débito excutido, 

JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem 

custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000104-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEISIDIANE SOARES DE ASSUNCAO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000104-42.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: LEISIDIANE SOARES DE ASSUNCAO DOS SANTOS Vistos 

etc. Considerando que já houve a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001562-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO (ADVOGADO(A))

FELIPE JOSE MOREIRA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001562-65.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: FELIPE JOSE MOREIRA 

ALMEIDA EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A, CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. Considerando que 

já houve a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001650-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001650-69.2017.8.11.0040. REQUERENTE: OTICA CAVANHOLI EIRELI - 

ME REQUERIDO: MARCELO MOREIRA DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Compulsando os autos se constata que o reclamante, devidamente 

intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte, estando o 

feito há mais de 30 dias aguardando o endereço da parte reclamada, 

possibilitando o regular prosseguimento do feito. Posto isso, JULGO 

EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, 

III, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-42.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUSIDNEI SOARES DO PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ALAN JHON 

AUTO CENTER LTDA - ME Reclamado: CLAUSIDNEI SOARES DO PINHO 

Processo nº. 8010133-42.2012.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que este magistrado já havia perfectibilizado a constrição, 

via Renajud, do veículo placa NPL-6333, procedo neste ato a baixa, 

consoante comprovante anexo. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias, independentemente de prévia intimação das 

partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

THIAGO FABRIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000554-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: THIAGO FABRIS REQUERIDO: 

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. Vistos etc. 

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, na qual sustenta 

que, após constatar que o aparelho de som de seu veículo estava 

apresentando defeito, vez que inseriu um CD no mesmo, o qual ficou 

preso, levou o equipamento para conserto na requerida, relatando que 

havia uma moeda presa, porém, com exceção do CD que estava preso, o 

aparelho estava funcionando perfeitamente, porém, ao buscar o veículo, 

constatou que o aparelho de som estava queimado, tendo sido realizada 

somente a retirada do CD. Aduz que foi necessária a troca do aparelho, 

no valor de R$8.000,00, requerendo o ressarcimento de referido valor. Em 

audiência de instrução foram colhidos os depoimentos pessoais das 

partes e inquiridas testemunhas. Vieram-me os autos conclusos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que restou 

demonstrado nos autos que a queima do aparelho se deu por culpa 

concorrente das partes. Isso porque, embora o autor tenha informado, na 

inicial, que comunicou à parte requerida da existência da moeda dentro do 

aparelho de som, fato é que a testemunha Willian Martins dos Santos, 

responsável pela retirada do aparelho de som do veículo, inquirido em 

audiência, informou que somente após a retirada do som do veículo foi 

constatado que havia uma moeda dentro, não tendo sido informado, pelo 

autor, quando deixou o veículo junto à requerida, a existência da moeda, e, 

se era de conhecimento do mesmo, conforme o próprio alegou na inicial, 

de que havia uma moeda dentro do aparelho, caberia ao mesmo ter 

comunicado à requerida, a fim de que tomasse as devidas cautelas 

quando da retirada e manuseio do referido aparelho de som. Referida 

testemunha informou que, mesmo ao constatarem a moeda, poderiam 

fazer o reparo do aparelho se houvesse consentimento do cliente, com 

abertura do lacre, mas perderia a garantia, sendo que, em razão de não 

terem conseguido contato com o autor, montaram o aparelho novamente 

no veículo e, ao montar, a moeda se moveu, entrando em contato com a 

placa e, quando o aparelho foi ligado, o mesmo queimou. Do mesmo modo 

informou que não tinham conhecimento de que a moeda poderia danificar a 

placa do som, porém corria o risco, pois se trata de uma placa eletrônica. 

Assim, resta demonstrada, do mesmo modo, a culpa da requerida, na 

medida em que, se era do conhecimento da mesma de que havia a 

possibilidade do aparelho de som se danificar ao entrar em contato com a 

moeda em seu interior, ao não conseguir contato com o autor, caberia ao 

mesmo tomar as devidas cautelas, no sentido de não montar o aparelho 

novamente no veículo até que houvesse a manifestação do autor quanto 

ao conserto, ou não, do aparelho e retirada da moeda. Impende pontuar 

que, nesta hipótese de concorrência de culpas, entendo por bem fixar a 

indenização da requerida pela metade, na forma do art. 944, parágrafo 

único, do CC. Assim, considerando que o dano material restou 

devidamente demonstrado pelo recibo constante no Num. 11684418, no 

valor de R$8.000,00, deve cada parte arcar com metade do referido valor. 

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a 

reclamada ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos materiais à parte 

reclamante, ante o reconhecimento da culpa concorrente, os quais devem 

ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a 

partir do desembolso. Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 

55, da Lei n. 9099/95. Após o trânsito em julgado e não havendo 

requerimentos, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002699-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLLES ROBERT ALVES DA MAIA 87344696991 (REQUERENTE)

DANIEL WURZIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002699-14.2018.8.11.0040 Reclamante: TRR RIO BONITO 

TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA e 

outros Reclamado: JOSE ALVES DE LIMA Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004007-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

MARCIANO SIABRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004007-22.2017.8.11.0040 Reclamante: MARCIANO SIABRA Reclamado: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Consigne-se que o pedido de desistência, para ter o condão de dispensar 

o pagamento de custas, deve anteceder a solenidade da audiência. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002579-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SOARES DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002579-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIO SOARES DOS 

SANTOS FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

em que se busca a condenação da reclamada em DANOS MORAIS, bem 

como seja declarada a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, sob a alegação de que 

teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que 

não lhe pertence, no valor de R$ 62,78. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA do reclamado, eis que não compareceu 

à audiência de conciliação (Num. 4935675), apesar de citado e intimado 

(Num. 5508455), nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial. Quanto aos danos morais, 

constata-se que o nome da autora foi negativado em decorrência de 

indébito, consoante fundamentação supra. Porém, constata-se que o 

mesmo possui anotação preexistente à discutida nestes autos, conforme 

se vê da consulta realizada por este Juízo, sendo indevido, portanto, a 

condenação da reclamada em danos morais, nos termos da Súmula 385 

do STJ. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DISCUTIDO NA 

INICIAL, determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa do 

referido débito, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa, no valor 

de R$500,00, bem como para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de 

DANOS MORAIS. Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao 

crédito correspondente acerca do conteúdo da presente sentença para 

cumprimento. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 
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estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000833-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR PEDRO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000833-39.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MECANICA DIESEL PARANA 

LTDA - EPP REQUERIDO: VILMAR PEDRO OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se 

de ação de cobrança, sob a alegação de que o reclamado possui uma 

dívida no valor de R$ 1.452,00, representada por boleto bancário. O 

reclamado, devidamente citado, não compareceu a audiência de 

conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a 

REVELIA do reclamado, eis que não compareceu à audiência de 

conciliação (Num. 15977871), apesar de citado e intimado (Num. 

15709819), nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até mesmo porque a 

dívida está devidamente representada pelo boleto de Num. 1525274. 

Tecidas tais considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida 

que se impõe, sendo desnecessários maiores comentários a respeito. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR o reclamado a pagar a reclamante o valor de R$ 1.452,00, 

devidamente corrigidos e com juros legais a partir do vencimento. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 198226 Nr: 8609-39.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ENDRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Vistos etc.

1 - Relatório

Luiz Carlos Endrizzi, foi condenado como incursa no art. 129, §9º e art. 

147, caput, ambos do Código Penal, as penas respectivas de 04 (quatro) 

meses de detenção.

2 - Fundamento

Ao compulsar o presente caderno processual, não vejo como dar 

continuidade ao mesmo, no sentido de albergar a pretensão executória, 

pois esta encontra óbice intransponível no instituto da prescrição 

retroativa.

 In casu, a pena imposta ao reeducando é de 04 (quatro) meses de 

detenção, que conforme previsão do artigo 109, inciso VI, do Código 

Penal, prescreve em 03 (três) anos.

Desse modo, tem-se que entre a data do transito em julgado da sentença 

para a acusação (15 de agosto de 2014, fl. 20) e o presente momento 

processual, transcorreu o lapso prescricional superior a 04 (quatro) anos, 

não havendo como executar a pena, haja vista ter consumado a 

prescrição da pretensão executória retroativa.

Com efeito, a extinção pela prescrição retroativa da pena, regula-se por 

aquela in concreto, portanto, a prescrição da pretensão punitiva, com 

base na pena aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre as datas 

interruptivas.

3. Dispositivo.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com base no art. 

110, § 1º, c/c art. 107, IV, ambos do Código Penal e artigo 61 do Código de 

Processo Penal, JULGO E DECLARO POR SENTENÇA EXTINTA a 

consequente pretensão executória do Estado em relação às sanções 

impostas ao reeducando Luiz Carlos Endrizzi.

Transitada em julgado esta sentença proceda-se as devidas baixas na 

distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou custas.

 Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo, sobretudo para 

os Institutos de Identificação.

Intime-se o reeducando, na pessoa do seu Ilustre Defensor.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 164063 Nr: 11-33.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA, ANDRÉ DA 

SILVA SIQUEIRA, ROSIEL OLIVEIRA DE SOUZA, LUIZ FERNANDO DE LIMA 

BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, VANESSA LIMA DE SOUZA - OAB:17.937

 Vistos etc,

Designo a audiência para o dia 13/03/2019 às 13hrs30min. Intimem-se e 

requisitem-se as testemunhas, bem como os acusados.

Da presente saem todos intimados. INTIME-SE A ADVOGADA DO 

ACUSADO ROSIEL, DRª. VANESSA, PELO DJE, CONSTANDO QUE NOVA 

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA ACARRETARÁ NA EXPEDIÇAO DE OFÍCIO A 

OAB.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125885 Nr: 2947-02.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR BARRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIO CESAR BARRENTO, Cpf: 

01841282189, Rg: 1667493-6, Filiação: João Barrento e de Maria Belem 

Barrento*, data de nascimento: 24/03/1987, brasileiro(a), natural de 

Laranjeiras do Sul-PR, convivente, Telefone (66)9717-5731. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR o réu Julio Cesar Barrento, devidamente qualificado, pela 

prática dos crimes de furto [art. 155 ‘caput’ do Código Penal] e de falsa 

identidade [art. 308, do Código Penal].Passo, portanto, como forma de dar 

vazão ao princípio da individualização da pena, de estirpe constitucional 

[art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à dosimetria da sanção penal a ser 

infligida ao requerido.I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da 

Pena de Multa.I.I. Da Infração penal descrita no art. 155, caput, do Código 

Penal. Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, 

entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados 

aos autos, que refere à existência de ação penal, deve ser considerado 

em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes. O acusado 

responde a outra ação penal nesta comarca de Sorriso/MT (extrato em 

anexo), pelo crime de furto qualificado, tendo sido condenado em 

09/05/2018, a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses em regime 

aberto, sendo a pena substituído por restritiva de direito. Diante deste 

panorama, vislumbra-se que o agente possui uma mentalidade conturbada 

tendente a prática delituosa. Reinterpretação do conteúdo da Súmula n.º 

444 do STJ. Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a 

emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, 

sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. Quanto aos 

motivos do crime e às circunstâncias do crime também são inerentes ao 

tipo penal. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática 

delitiva. No que tange às consequências do crime, estas devem ser 

valoradas diante do fato de que, conforme relato da própria vítima, além do 
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prejuízo sofrido com os cheques furtados pelo réu, depois de ter atribuído 

a prática do delito ao funcionário Jaelyson, este moveu uma ação 

trabalhista contra a proprietária do estabelecimento comercial, ora vítima, 

tendo esta um prejuízo aproximado de R$15.000,00 (quinze mil reais).Por 

outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do réu 

desponta em grau elevado. É que, embora o réu tenha confessado 

posteriormente o crime, devido o uso do documento de identidade alheia, o 

réu causou grande prejuízo à vida do seu colega de trabalho Jaelyson 

Guimarães Feitosa, o qual perdeu o emprego, sendo demitido por justa 

causa. Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, fixo a PENA-BASE imputada ao réu em 03 (três) anos de 

reclusão.Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um 

primeiro prisma de enfoque, observa-se que o requerido confessou a 

autoria do delito, fato que se consolida como mecanismo tendente a 

promover o abrandamento da reprimenda [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do 

Código Penal]. De outro vértice, não se vislumbra a existência de 

circunstâncias agravantes. Por conseguinte, como forma de concretizar a 

aplicação da circunstância atenuante alusiva à confissão espontânea, 

diminuo a pena fixada em 06 (seis) meses, em razão da incidência da 

atenuante, ficando a pena provisória no patamar de 02 (dois) anos e 06 

(seis) meses de reclusão.Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA 

DEFINITIVA, que fica fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento da 

pena.Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

réu a pena de multa, que ora vai fixada em 20 (vinte) dias-multa, na razão 

de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas — em 

análise retrospectiva — e a gravidade do delito, assim como em face da 

situação econômica do réu.I.I. Da Infração penal descrita no art. 308, do 

Código Penal. Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes 

criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos 

juntados aos autos, que refere à existência de ação penal, deve ser 

considerado em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes. O 

acusado responde a outra ação penal nesta comarca de Sorriso/MT 

(extrato em anexo), pelo crime de furto qualificado, tendo sido condenado 

em 09/05/2018, a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses em regime 

aberto, sendo a pena substituído por restritiva de direito. Diante deste 

panorama, vislumbra-se que o agente possui uma mentalidade conturbada 

tendente a prática delituosa. Reinterpretação do conteúdo da Súmula n.º 

444 do STJ. Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a 

emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, 

sobre a personalidade do agente e a sua conduta social. Quanto aos 

motivos do crime e às circunstâncias do crime também são inerentes ao 

tipo penal. As consequências do crime e o comportamento da vítima não 

contribuíram para a prática delitiva. Por outro aspecto, de suma 

importância destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau 

elevado. É que, embora o réu tenha confessado posteriormente o crime, 

devido o uso do documento de identidade alheia, o réu causou grande 

prejuízo à vida do seu colega de trabalho Jaelyson Guimarães Feitosa, o 

qual perdeu o emprego, sendo demitido por justa causa. Destarte, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a 

PENA-BASE imputada ao réu em 08 (oito) meses de detenção.Feito isso, 

passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma de 

enfoque, observa-se que o requerido confessou a autoria do delito, fato 

que se consolida como mecanismo tendente a promover o abrandamento 

da reprimenda [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal]. De outro 

vértice, não se vislumbra a existência de circunstâncias agravantes. Por 

conseguinte, como forma de concretizar a aplicação da circunstância 

atenuante alusiva à confissão espontânea, diminuo a pena fixada em 02 

(dois) meses, em razão da incidência da atenuante, ficando a pena 

provisória no patamar de 06 (seis) meses de detenção.Ultrapassada tal 

etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada em 06 (seis) 

meses de detenção, em razão da ausência de causa de diminuição e 

aumento da pena.Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, 

aplico ao réu a pena de multa, que ora vai fixada em 12 (doze) dias-multa, 

na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser 

corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente 

perquiridas — em análise retrospectiva — e a gravidade do delito, assim 

como em face da situação econômica do réu.II. Da Determinação do 

Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena 

Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão 

Condicional da Pena.Como consectário natural da aplicação do sistema do 

cúmulo material [art. 69 do Código Penal], será infligida ao acusado pena 

privativa de liberdade correspondente a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses 

de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, decorrente da condenação 

pela prática dos delitos preconizados no art. 155 ‘caput’, e art. 308, ambos 

do Código Penal].Com esteio no conteúdo normativo do art. 72 do Código 

Penal a pena de multa deverá permanecer estipulada em 32 (trinta e dois) 

dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do 

fato.A pena será cumprida em regime ABERTO, inicial, em conformidade 

com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’ do Código 

Penal.Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 

de direitos em se tratando de réu portador de maus antecedentes [art. 44, 

inciso II, do Código Penal]. De idêntica forma, penso que também não se 

afigura viável proceder-se a suspensão condicional da pena [art. 77, 

inciso II do Código Penal].III. Da Análise da Possibilidade do Réu Apelar em 

Regime de Liberdade.Concedo ao requerido o direito de apelar em 

liberdade, exceto se por outro motivo não estiver preso, em razão da 

ausência, no caso concreto, de ressonância nas hipóteses previstas para 

prisão preventiva, não sendo recomendado o recolhimento do requerido à 

prisão [art. 312 e art. 387, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Penal].IV. Das Demais Providências.Isento o réu do pagamento das custas 

judiciais, posto que assistido pela DPE.Confirmada a sentença em 2ª 

Instância:a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para 

suspensão dos direitos políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];c) forme-se 

e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções Criminais 

[art. 105 da Lei n.º 7.210/1984].Uma vez precluso o presente veredicto, 

venham os autos conclusos para avaliação de eventual configuração da 

prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime de falsa 

identidade [art. 308, do Código Penal].Declaro esta por publicada com a 

entrega em Secretaria da 1ª vara criminal. Dispensado o registro, na forma 

prevista na CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 17 de outubro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 170308 Nr: 3574-35.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER JUSTINO SIPRIANO, SILVESTRINA 

TERTULIANA NUNES PEREIRA, ROGÉRIO CUNHA SOUZA ou ROGÉRIO DA 

CUNHA SOUZA, KLEITIONARA JANAÍNA DE SOUZA FERREIRA, TIAGO 

CESAR AMARO, BRUNO SILVA NOVAIS, DIONISIO LEAL DOS SANTOS, 

NATALINA RAIMUNDO GONÇALVES, RODRIGO MARCELINO GOMES 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT, SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADOS DOS ACUSADOS, DR. RODRIGO LUIZ 

GOBBI, CARLOS ALBERTO KOCH, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO E 

SHARLON WILLIAN SCHIMIDT, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

APRESENTEM OS MEMORIASI FINAIS NS PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 171325 Nr: 4176-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GUERRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678
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 Vistos etc.

De largada, verifica-se que as testemunhas arroladas pela Defesa a 

serem ouvidas em Sessão de Julgamento são discrepantes em relação as 

testemunhas arroladas pela Acusação. Assim, homologo pedido de 

substituição de testemunhas requerido pelo Ministério Público às fls. 430.

 No mais, visando a satisfação do Princípio Constitucional do Contraditório, 

intime-se o I. Advogado de Defesa para que manifeste nos autos, em 2 

(dois) dias a respeito da juntada dos laudos incluindo fotografias e 

reportagens, bem como o Laudo Pericial de Exame do Local do Crime às 

fls. 432/472.

 Intimem-se as testemunhas Marcio Coutinho e Paulo Almeida nas 

informações de fls. 430 para audiência de Sessão de Julgamento 

designada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 171325 Nr: 4176-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GUERRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 INTIMAR O ILUSTRE ADVOGADO DR. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA, 

PARA QUE NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, SE MANIFESTE NOS 

PRESENTES AUTOS, ACERCA DA JUNTADA DOS 

LAUDOS/FOTOGRAFIAS E REPORTAGENS, BEM COMO ACERCA DO 

LAUDO PERICIAL DE EXAME DO LOCAL DO CRIME FLS. 432/472.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 114135 Nr: 5650-37.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CLECIO BIONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR JOSÉ DOS 

SANTOS - OAB:17.597/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que o local do crime praticado é localizado em Sorriso/MT 

conforme fls. 57, intime-se o advogado de defesa para apresentação da 

defesa preliminar.

Após, ao MPE.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 26187 Nr: 770-17.2005.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370/0

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de 

VILMAR FAGUNDES, devidamente qualificado nos autos, em virtude de 

ter-se operado a prescrição da pretensão punitiva em abstrato do crime 

tipificado no art. 121, § 2°, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do 

Código Penal, o que faço com fundamento no art. 107, inciso IV c/c o art. 

109, inciso IV, ambos do Código Penal e art. 61 do Código de Processo 

Penal.Cancelo a Sessão de Julgamento designada.Intimem-se e 

Cientifiquem-se.Transitada em julgado esta sentença proceda-se as 

devidas baixas na distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou 

custas. Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo, 

sobretudo para os Institutos de Identificação.Declaro esta por publicada 

com a entrega em Secretaria da Primeira Vara Criminal. Dispensado o 

registro, na forma prevista na CNGC/MT.Sorriso - MT, em 02 de agosto de 

2018.Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 162212 Nr: 10445-18.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FIGUEIREDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:172523/SP

 Código nº.162212

SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de GUIA DE EXECUÇÃO PENAL em que figura como reeducando 

Gilberto Figueiredo Ferrandes, o qual foi condenado à pena de 2 (dois) 

anos de reclusão, beneficiado com o sursis de 2 (dois) anos nas 

condições a serem estabelecidas por este Juízo, fls. 46/50.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É, em síntese, o relatório. Passo a fundamentar.

Assim, por via de consequência, têm-se que o lapso prescricional teve 

início com a data do trânsito em julgado para a acusação [art. 112, inciso I 

do Código Penal], marco temporal que se concretizou em data de 

05/03/2012, tendo o Estado o lapso temporal de 4 (quatro) anos para 

executar o restante da pena infligida ao condenado, nos termos do art. 

109, inciso V do Código Penal.

 Logo, à guisa de conclusão, em face da circunstância de que entre a data 

do trânsito em julgado para a acusação (momento processual que se 

aperfeiçoou na data de 05 de março de 2012) marco temporal que se deu 

início a contagem do lapso prescricional, e até a presente data, já se 

passaram mais de 6 (seis) anos, ultrapassando o prazo prescricional 

previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, sem que tenha incidido 

quaisquer causas de suspensão e/ou impedimento do lapso prescricional, 

tenho que se afigura imperiosa a declaração da extinção da punibilidade 

do condenado, pela incidência da prescrição.

Assim, da forma que se apresenta a situação, solução outra não há, que 

não o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, de sorte 

que, a extinção do processo se afigura medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por sentença, de 

Lourival Rodrigues, devidamente qualificado, em virtude de ter-se operado 

a prescrição da pretensão executória, o que faço com fundamento no art. 

107, inciso IV c/c art. 110 do Código Penal e art. 61 do Código de Processo 

Penal.

Transitada em julgado esta sentença proceda-se as devidas baixas na 

distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou custas. Determino que 

o Cartório faça as comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de 

Identificação.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188383 Nr: 3159-18.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLEI FLORIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO FERREIRA 

DINIZ, para devolução dos autos nº 3159-18.2018.811.0040, Protocolo 

188383, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 159346 Nr: 8780-64.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO APARECIDO GOMES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 Processo: 8780-64.2016.811.0040 (Código 159346) VISTOS/KP. Destarte, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21/03/2019 às 

16:45 horas. Com efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do artigo 455, do CPC, 

a defesa deverá informar por completo o endereço da testemunha 

arrolada, com logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, para intimação 

por carta com aviso de recebimento, sob pena de preclusão. Por oportuno, 

calha vincar que de acordo com o §4º, do art.455, do CPC, a intimação 

será pela via judicial quando: I - for frustrada a intimação prevista no § 1º 

deste artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte 

ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, 

hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando 

do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada pelo 

Ministério Público, pela Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou 

nomeado); ou; V - quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, 

do CPC, e nos artigos 220 e 221, ambos do CPP. Requisite à respectiva 

autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público 

pertencente a quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, 

que atue em regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao 

referido chefe de repartição sobre a expedição de mandado para 

intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe 

data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 

do CPP, cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 17 

de outubro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 169811 Nr: 3262-59.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 3262-59.2017.811.0040 (Código 169811) VISTOS/KP. Destarte, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07/11/2018 às 

15:30 horas. Intime a vitima no endereço informado pelo MPE a fl. 102. Por 

oportuno, calha vincar que de acordo com o §4º, do art.455, do CPC, a 

intimação será pela via judicial quando: I - for frustrada a intimação 

prevista no § 1º deste artigo; II - sua necessidade for devidamente 

demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor 

público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da 

repartição ou ao comando do corpo em que servir; IV - a testemunha 

houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou 

Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou nomeado); ou; V - quando for uma daquelas 

determinadas no artigo 454, do CPC, e nos artigos 220 e 221, ambos do 

CPP. Requisite à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) ou do agente público pertencente a quaisquer dos quadros das 

forças de segurança pública, que atue em regime de escala (PRF, PM, CB, 

PJC, etc.) e comunique-se ao referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade ut norma 

cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do CPP, cumulado com o inciso III, 

§4º, do artigo 455, do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. Sorriso/MT, 17 de outubro de 2018. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 44834 Nr: 1776-54.2008.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON ADRIANO NOVAK DE 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 1776-54.2008.811.0040 Código 44834 VISTOS/KP. Trata-se de 

ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 11/04/2019 às 14:00 horas. Com efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do 

artigo 455, do CPC, a defesa deverá informar por completo o endereço da 

testemunha arrolada, com logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, 

para intimação por carta com aviso de recebimento, sob pena de 

preclusão. Por oportuno, calha vincar que de acordo com o §4º, do 

art.455, do CPC, a intimação será pela via judicial quando: I - for frustrada 

a intimação prevista no § 1º deste artigo; II - sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de 

testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou nomeado); ou; V - 

quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, do CPC, e nos 

artigos 220 e 221, ambos do CPP. Requisite à respectiva autoridade 

superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público pertencente a 

quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, que atue em 

regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao referido 

chefe de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva 

da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do CPP, 

cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário com celeridade. 

Sorriso/MT, 17 de outubro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 144812 Nr: 1300-35.2016.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, ERCW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O, FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DANIELE DE MELO BAISE BARTH - OAB:11.277-B

 Processo: 1300-35.2016.811.0040 (Código 144812)

VISTO/KP.

Acolho cota ministerial de fl. 428, para tanto determino o encaminhamento 

da ofendida e da infante R.R.C.W.G ao atendimento assistencial e 

psicológico pelo CREAS de Sorriso/MT, devendo o CREAS informar 

mensalmente a este juízo o atendimento prestado durante a vigência das 

medidas protetivas;

Cumpra, providenciando o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 17 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 56805 Nr: 658-72.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA - OAB:7389/MT

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para ter conhecimento do inteiro 

teor da decisão de fls. 264/267: “(...) Portanto, à luz da consagração de 

regras fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, 

como a duração razoável do processo; do sincretismo processual, 

autorizado expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do 

princípio da cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um 

tratamento paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos 

vários ramos do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que 

dispõe o artigo 396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do 

CPC, de sorte que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 
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designada, dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo 

caso, as regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo 

(...)”.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 160149 Nr: 9240-51.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 27/11/2018, com início às 08:00 horas, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 79/86: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 108309 Nr: 817-73.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO REIS SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Processo: 817-73.2014.811.0040 (Código 108309) VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal instaurada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

em desfavor de LAERCIO REIS SARAIVA, imputando-lhes a prática de 

crime tipificado no artigo 306, da Lei n° 9.503/97. Derradeiramente, o i. 

membro do Ministério Público perquiriu a decretação da Prescrição 

Antecipada da Pretensão Punitiva às fls. 135/137. É o relato do 

necessário. Fundamento e Decido. Tratando-se de ação penal versando 

sobre a prática do delito disposto no art. 306, da Lei n° 9.503/97, 

verifica-se que a pena em abstrato é de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, 

de sorte que, de acordo com o art. 109, IV, do CP, a prescrição, nesse 

caso, dá-se em 08 (oito) anos. Entretanto, em análise aos presentes autos 

à luz do artigo 59 do CP, na esteira da constitucional jurisprudência 

pretoriana (RTJ 121/101), verifico a ausência de causas justificadoras da 

determinação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez que as 

circunstancias do referido artigo são favoráveis ao acusado. Est Post, 

com espeque no art. 61 do CPP hodierno, declaro extinta a punibilidade do 

acusado LAERCIO REIS SARAIVA, já qualificado nos autos e, 

concomitantemente, declaro extinto o presente processo. Oficie-se aos 

órgãos criminais registrais, como de estilo. Certificado o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as baixas de praxe. Isenção de custas e 

despesas processuais ut norma 2.3.14 da CNGC/MT. Ás providências. 

Expediente necessário. P.R.I .C. De Sorriso/MT, 18 de outubro de 2018. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 134239 Nr: 7590-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSCELITO DOS SANTOS TOSIN, JULIO 

CESAR SCATAMBULI, JULIANO DOS SANTOS TOSIN, MOISES LIMA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA ROSA RODRIGUES - 

OAB:15010/MT, MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - OAB:21538/0

 Processo: 7590-03.2015.811.0040 Código 134239

VISTOS/MV

Chamo o feito a ordem para revogar a deliberação n. 3 vez que fora 

informado nos autos o endereço atualizado dos réus ausentes.

Sem prejuízo do acima exposto, acolho cota ministerial de fl. 172, portanto, 

considerando que a testemunha LUIS MOURA poderá ser encontrada no 

endereço fornecido pelo MPE, às referidas folhas, expeça missiva À 

Comarca de Sinop-MT com o prazo de 60(sessenta) dias, para que seja 

colhido o seu depoimento.

Por fim, para o interrogatório dos réus expeça missiva às Comarcas de 

Porto Xavier-RS, Sinop-MT e Brasília-DF, conforme requerido às fls. 171.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 18 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 61381 Nr: 4674-69.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMAR DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Processo: 4674-69.2010.811.0040 (Código 61381) Vistos/KP. Trata-se de 

ação penal em que o acusado fora condenado a 01 (um) mês de 

detenção, nas penas do art.21, da Lei nº 3.688/41 (fls. 116/122). O 

Ministério Público perquiriu pelo reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva (fl. 143/144). É o relato do necessário. Fundamento e 

Decido. Desse modo, a prescrição intercorrente ocorre em duas 

hipóteses, quando o acusado não é intimado da sentença ou quando 

intimado decidi recorrer, mas seu recurso não é julgado há tempo, ou seja, 

antes do transcurso do lapso temporal fulminante. E no caso em concreto, 

está prescrita a pretensão punitiva estatal, pois entre a data do marco 

interruptivo, ou termo inicial, 14/12/12 (fl.116/122) até a data de intimação 

do acusado transcorreram mais de 04 (quatro) anos (fl. 141), tempo 

superior aquele fixado como paradigma no art.109, VI, do CP, levando-se 

em consideração que a pena prescreve para o crime (art.119, do CP), e 

que não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva, sem que o 

acusado tenha sido intimado da sentença condenatória até o dia 19/07/16. 

Nesse sentido:. Tendo em conta a pena concretamente aplicada no caso - 

01 ano, 06 meses e 20 dias de detenção, o prazo prescricional é de 04 

anos, e tendo havido o transcurso de mais de 04 anos desde a publicação 

da sentença condenatória, impõe-se a extinção da punibilidade pela 

ocorrência da prescrição intercorrente (arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, 

do Código Penal). (TRF-4 - ACR: 002595 RS 2007.71.05.002595-7, Relator: 

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 05/05/2015, SÉTIMA 

TURMA, Data de Publicação: D.E. 26/05/2015). Por todo o exposto, com 

lastro no art.107, IV, do CP, DECLARO EXTINTA a pretensão punitiva 

estatal em razão da prescrição. Ciência ao MPE e a DPE. Após, 

arquivem-se os autos, dando-se as baixas e anotações de praxe. De 

Sorriso/MT, 18 de outubro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 176754 Nr: 7059-43.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RWS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARA DE PINHO OLIVEIRA - 

OAB:47754
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERENTE, acerca da audiência que se 

realizará no dia 29/11/2018, com início às 16:00 horas, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 79/86: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 160156 Nr: 9247-43.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AMADOR DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Vinícius Rocha Nogueira 

- OAB:47.364, Pedro Júnior Bandeira Barros Dias - OAB:47.788, 

Thiago Cortes Dias - OAB:43.092

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 05/12/2018, com início às 15h30min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 194/198: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 114115 Nr: 5634-83.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 29/11/2018, com início às 15:30 horas, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 79/86: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139937 Nr: 10463-67.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO BRASIL FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 204-verso e 

em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 146,96 (Cento e Quarenta 

e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos) devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando a Oficial de Justiça Ana Carolina Moggi Soares, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152458 Nr: 1104-25.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO NUNES DE OLIVEIRA, R. N. DE 

OLIVEIRA TERRAPLANAGEM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 212 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243946 Nr: 11937-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 47 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 353,44 (Trezentos e 

Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos) devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 
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do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Aloisio Francisco Jacoby, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 24987 Nr: 865-36.2004.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA GOMES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - OAB:25162-0-MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 391 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289284 Nr: 16437-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE COSSETIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 35 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 1.850,00 

(Um Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais), devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça João Prieto, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261685 Nr: 26132-53.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE RODRIGUES BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 136/178 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 185611 Nr: 3265-37.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELMUT DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

informação de fls. 136/143, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201083 Nr: 15567-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERENSO 

JUNIOR - OAB:OAB/GO 31630-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 

- SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA KOMATSU - 

OAB:238729

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fl. 127 em que o requerido solicita o saldo atualizado 

remanescente para pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276349 Nr: 5961-41.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROGÉRIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua 

instrução.(...)FIXO as seguintes questões fáticas/jurídicas:(...)Dessa feita, 

DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, eis que 

terão o condão de descortinar os pontos controvertidos. DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21.11.2018, às 17h00min, 

devendo as partes apresentarem rol de testemunhas no prazo de 15 dias, 

na forma do § 4º do art. 357 do CPC, bem como promover a sua intimação, 

conforme determina o artigo 455 do CPC.(...) Por oportuno, INDEFIRO o 

pedido para que fosse oficiado ao Detran a fim de apresentar a totalidade 

dos débitos existentes (item “c” – fl. 07) porque não há pedido de 

condenação da parte demandada para pagamento desses valores. E, no 

tocante à existência de apontamento de débito, os documentos de fls. 

14/15 já se mostram suficientes. Ainda, acerca do pedido de justiça 

gratuita formulado pela parte demandada (fl. 28), INTIME-SE a parte 

demandada para apresentar as três últimas declarações de imposto de 

renda em nome próprio, bem como outros documentos que achar 

conveniente para retratar a hipossuficiência, sendo certo que a inércia 

será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 

2º, do CPC.Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar 

qualquer dúvida sobre a real situação econômica da parte, sendo certo 

que, na forma do artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de 

colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade”. Não 

custa ressaltar que a diligência acima mencionada tem por objetivo 

dissipar qualquer dúvida sobre a suficiência financeira da parte 

demandada, haja vista que da petição inicial consta que seria proprietária 

do veículo, que possui certo valor econômico. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229061 Nr: 17720-70.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 
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OAB:20.977-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Ante o exposto, nos termos do § 4º do art. 337 do CPC, reconheço a 

existência de coisa julgada nos Autos da Ação Declaratória n. 

0044556-87.2012.811.0001, que tramitou perante o Quarto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT, razão por que DECLARO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do inciso V do art. 485 do 

CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, 

condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do 

CPC.P.I.C.Transitada em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256164 Nr: 21532-86.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FWBDSO, DJACY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 99-verso, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, sobre a resposta de Ofício do INSS de fls. 104/105, bem como 

acerca da existência de requerimento administrativo formulado pela 

convivente do falecido, Sra. Meire Nunes de Almeida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266752 Nr: 29658-28.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY AMERICO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, 

ALCATEL T&A MOBILE PHONES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, Vanusa Santana - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLVIO SANTOS SANTANA - 

OAB:OAB/SP353.041

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, indicando, ainda, as questões fáticas em 

que recairiam a atividade probatória, sob pena de preclusão, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide.

 No mais, PROMOVA-SE a alteração do polo passivo, substituindo Alcatel 

T&A Mobile Phones por TCT Mobile Telefones Ltda., como requerido às fls. 

47/48, e não impugnado pela parte autora (fls. 101/107), mesmo porque 

não há alteração de CNPJ, apenas alteração da denominação social, 

adequando à que seria correta.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256877 Nr: 22153-83.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINALVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, incluir no 

polo ativo os demais herdeiros, com a devida representação, se 

incapazes, inclusive, com a outorga de procuração “ad judicia”.Após, 

INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 15 dia, manifestar sobre 

a certidão de óbito de fl. 82 e a inclusão, no polo ativo, dos 

herdeiros.Após, AO MPE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271590 Nr: 2433-96.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLAN ONOFRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 A inteligência do aludido dispositivo legal traz à tona que, uma vez 

distribuída a demanda a determinado Juízo, se extinta sem resolução de 

mérito, deverá, se novamente ajuizada, ser distribuída ao mesmo Juízo. No 

presente caso, a primeira demanda fora ajuizada na Terceira Vara Cível 

desta Comarca, de sorte que aquele Juízo se tornou competente para a 

análise da respectiva questão fática e jurídica.Diante desse cenário, 

DECLINO da competência, razão pela qual DETERMINO a remessa dos 

vertentes autos à Terceira Vara Cível desta Comarca, justamente porque é 

preventa em relação a este Juízo.Decorrido o prazo legal para 

interposição do competente recurso, PROCEDA-SE ao respectivo 

encaminhamento.INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232563 Nr: 21537-45.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVB, RV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLW, ZADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua 

instrução. A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de 

Processo Civil, FIXO as seguintes questões fáticas/jurídicas: (a) quais os 

fatos que ocasionaram o acidente; (b) quais eram as condições de 

visibilidade da pista no momento do acidente; (c) a dinâmica do acidente, 

tais como: velocidade do veículo envolvido, dentre outros fatores que 

possam ter influenciado na ocorrência do sinistro; (d) se o veículo invadiu 

a calçada e atingiu a parte autora; (e) se a parte autora estava na calçada 

ou sobre a via de rolamento; (f) a existência de culpa exclusiva ou 

concorrente das partes; (g) quais os danos materiais sofridos pela parte 

autora em decorrência do acidente e a sua quantificação e (i) a existência 

de danos morais e estéticos e a sua quantificação.Dessa feita, DEFIRO a 

prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes.DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, às 

15h30min, devendo as partes apresentarem rol de testemunhas no prazo 

de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, bem como procederem à 

sua intimação, conforme determina o art. 455 do CPC.As testemunhas 

arroladas pela DPE serão intimadas por via judicial, na forma do artigo 455, 

inciso IV, do CPC.Na intimação das partes para prestarem depoimento 

pessoal constará a advertência da pena de confissão, consoante 

estabelece o § 1º do art. 385 do CPC.DEFIRO a justiça gratuita requerida 

pela parte demandada. CIÊNCIA à DPE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5437 Nr: 1019-98.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LOPES DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPA FOSSA TATUZÃO, JOSÉ LUIZ 

PIZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARCELO GASPARINI - OAB:5375/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 338, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados dos requeridos para ciência da penhora deferida no 

rosto dos autos nº 30118-15.2017.811.0055 (Código 267300), 

devidamente cumprida nos termos do ofício de fls. 344/345 para 

manifestação, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 165845 Nr: 4807-27.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOEIRA DA SILVA, LENI LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SANTANA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB: 3.659-A/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 54-verso, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte requerida para, no prazo de quinze dias, 

apresentarem suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16240 Nr: 2462-45.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON PEDRO LONDERO, CARLA PATRICIA RICAS 

JORGE LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO INÁCIO LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARCELO GASPARINI - OAB:5375/MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 275, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar a parte exequente/cessionária para, caso queira, no prazo de 15 

dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, 

oportunidade em que o digno advogado Joacir Jolando Neves deverá 

apresentar procuração “ad judicia” outorgada pelos cessionários, uma vez 

que indica expressamente que as intimações sejam feitas em seu nome (fl. 

267).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266388 Nr: 29418-39.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLS, CLEUNICE LOURENÇO DE CRISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451, Renata M. de A. 

V. Neto Debesa - OAB:11674-B, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos.

AO MPE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 177677 Nr: 19758-26.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LEITE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:OAB/MT 18.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

O vertente feito fora extinto sem resolução de mérito ante a inercia da 

parte autora em promover o necessário para o regular andamento do feito 

(fls. 108/108-verso).

Dessa feita, considerando que a perícia designada nos autos sequer fora 

realizada, uma vez que a própria parte autora deixou de comparecer na 

data e hora agendadas, DEFIRO o pleito de fls. 109/109-verso.

EXPEÇA-SE alvará em favor da parte demandada, do valor depositado nos 

autos a título de honorários periciais, cumprindo, se for o caso, o artigo 

450, § 3º, da CNGC, além do Provimento 68/2018 do CNJ, haja vista que o 

feito fora extinto sem resolução de mérito, com o trânsito em julgado 

devidamente certificado à fl. 113.

Uma vez expedido o alvará e nada mais requerido, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108346 Nr: 7020-16.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIOZAN FREITAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO APARECIDO DE SÁ, JOILSON 

OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA-NUCLEO 

VARZEA GRANDE-MT - OAB:, HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA - 

OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada por edital, nos termos do ato judicial de fls. 

224/225.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar.

CIÊNCIA à DPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 217006 Nr: 7488-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Vistos.

Em primeiro plano, em que pese o pleito de fls. 106/106-verso, não há que 

se falar em suspensão da vertente execução, haja vista que a instituição 

bancária figura como parte executada e não como parte exequente, como 

indicado na aludida petição de fls. 106/106-verso, de modo que INDEFIRO 

o pleito em questão.

Depois, considerando a informação de fl. 109, pela qual a parte executada 

não teria cumprido a obrigação executada, ENCAMINHEM-SE os autos à 

DPE para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito, 

mormente para indicar expressamente as diligências que pretende sejam 
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efetivadas.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160644 Nr: 10672-65.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA AMERICO 

EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931-SP

 Vistos.

 Em que pese a certidão de fl. 83, o pleito de fl. 76 já fora apreciado e 

afastado à fl. 77, já que a intimação pessoal se faz por força do artigo 

513, § 4º, do CPC.

Porém, para não restar dúvida, INDEFIRO o pleito de fl. 76.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 30 dias, comprovar a 

distribuição da carta precatória de fl. 62.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203508 Nr: 17532-14.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSÁRIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VILA BELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407, CLARISSA LOPES DIAS - OAB:OAB/MT 12.335

 INTIME-SE a parte executada, pelo seu digno advogado, para, no prazo de 

15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 

10%.Após, se transcorrer “in albis” o prazo, INTIME-SE a parte exequente 

para atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo.(...)Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151106 Nr: 11225-49.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR GONÇALVES, MARIO MENDES, 

Valter Gonçalves, ELENA RAIMUNDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, Ledi Figueiredo Bridi - OAB:9413, LUIZ MARIANO 

BRIDI - OAB:2619/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 

16.917, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 INTIME-SE a instituição bancária executada, por meio do digno advogado 

constituído, para, no prazo de 15 dias, pagar os débitos (fls. 

411/412-verso – R$ 20.694,66 e fls. 413/417 – R$ 43.207,81), ambos 

acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% 

e de honorários advocatícios também de 10%.Vale dizer que nos autos se 

depara com dois pedidos de execução. Afinal, o digno advogado Felipe 

Bedin Biasotto requer a execução do débito pendente junto à instituição 

financeira (fls. 411/412-verso), ao passo que o exequente Valter 

Gonçalves requer a execução do seu crédito, além dos honorários 

advocatícios do digno advogado Luiz Mariano Bridi (fls. 413/417).

(...)Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, 

então, o artigo 450, § 3º, da CNGC – Foro Judicial. Se o prazo transcorrer 

“in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará em nome da 

própria parte.(...)Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal 

providência, oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado 

para esse propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor 

depositado quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual 

seria, valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença. Vale dizer que, diante da vertente decisão, 

figuram como exequente Felipe Bedin Biasotto e Valter Gonçalves e como 

executado Banco do Brasil S/A.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281575 Nr: 10283-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTÍCIOS, SARA MERI MEINE GAONA, CARLOS APARECIDO 

PORTELA GAONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 52, DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte exequente promova a diligência necessária para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141504 Nr: 847-34.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK, HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA 

AMERICO EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Vistos.

LAVRE-SE o termo de penhora do imóvel indicado às fls. 340-verso/341, 

como requerido à fl. 339, nos termos do artigo 845, § 1º, do CPC, 

INTIMANDO-SE as partes, com o que a parte executada será nomeada 

depositária fiel do bem.

PROMOVA-SE a Secretaria de Vara as comunicações indicadas nos 

artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC, além daquela mencionada no 

artigo 842 do CPC.

Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão.

 Com a lavratura do termo de penhora, DEPREQUE-SE a avaliação, 

depósito e demais atos de execução até ultimar a expropriação dos bens 

indicados, uma vez que o aludido imóvel está situado no Município e 

Comarca de Brasnorte/MT.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225994 Nr: 15023-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, ROSENILDA GRAGEL 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 Vistos.

A parte autora, por meio da petição de fls. 279/282, pretende a fixação de 

multa diária, haja vista o descumprimento da parte demandada da tutela 

deferida (fls. 259-verso/260).

Pois bem.

No que tange ao pedido em questão, o procedimento a ser seguido seria 

aquele previsto nos artigos 520/522 do CPC, mesmo porque os autos 

devem ser encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

Em outras palavras, é preciso que a parte apresente petição devidamente 

instruída com documentos para prosseguimento em apartado. A razão de 

ser é intuitiva. Não há como interromper o trâmite do recurso, situação 

essa que seria verificada caso o vertente pedido tramitasse nos vertentes 

autos.

Em resumo, já estão encartadas as razões (fls. 261/274-verso) e as 

contrarrazões (fls. 284/296) do recurso, não se vislumbrando amparo 

legal para manter o feito nesta instância.

Posto isso, INDEFIRO a análise do pleito de fls. 279/282, uma vez que 

deverá seguir os regramentos dos artigos 520/522 do CPC.

Por fim, ENCAMINHEM-SE os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288790 Nr: 16112-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DG DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, 

CARLOS APARECIDO PORTELLA GAONA, SARA MERI MEINE GAONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, RECEBO os embargos à execução sem o efeito suspensivo, 

devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos.CITE-SE a 

parte embargada para, no prazo legal, responder à demanda, sob pena de 

revelia. Tal comunicação se dará pelo digno advogado da parte 

embargada, via publicação pelo DJE.A parte embargada, deverá, ainda, no 

mesmo prazo de resposta, promover a juntada dos contratos indicados à 

fl. 98.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285514 Nr: 13469-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BELENUS DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPEX DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RAFAEL TOLEDO 

MARTINS - OAB:256760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte demandada para, no prazo de 10 dias, querendo, oferecer 

resposta, na forma do artigo 98 da Lei 11.101/2005.

O demandado deverá ser alertado, ainda, que poderá, no prazo de 

resposta, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido 

de correção monetária, juros e honorários advocatícios, na forma do artigo 

98, parágrafo único, da Lei 11.101/2005.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289427 Nr: 16585-52.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAO CLENIO PERREIRA VALIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar as três 

últimas declarações de imposto de renda e outros documentos que achar 

conveniente para retratar a hipossuficiência, sendo certo que a inércia 

será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 

2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255384 Nr: 20942-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI ALBERTO WOLFART, WALDEMEIRE 

GOMES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre 

a impugnação da parte executada acerca do cálculo da dívida, bem como 

da avaliação do imóvel penhorado (fls. 127/134), além dos documentos 

por ela juntados (fls. 135/179), oportunidade em que deverá, ainda, 

manifestar sobre a petição de fls. 111/118, mormente no que se refere ao 

pleito de susbtituição do imóvel penhorado por outro ofertado pela parte 

executada, como já determinado à fl. 124. Deverá, ainda, na mesma 

oportunidade, apresentar a matrícula atualizada do imóvel penhorado.

Após, CONCLUSOS.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132329 Nr: 2185-77.2011.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA BALNEÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ESPOLIO DE VALMIR 

CORREIA DE LIMA, MARIA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SALDANHA SPINELLI - 

OAB:15204, THIAGO SANTOS SERAFIM - OAB:33559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 3.670-A, Antonio José Carvalho da Silva - 

OAB:3.563-A, CELSO BORGES DE MOURA - OAB:OAB/MT 9.124, ÉRIS 

ALVES PONDÉ - OAB:13.830, Heleno Bosco Santiago de Barros - 

OAB:OAB/MT 6587, JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - OAB:OAB/MT 

15.934-E, LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 19820, 

MATEUS FERNANDES COELHO - OAB:OAB/SP 98.265

 Vistos.

Não obstante o pleito de fls. 2.090, no que se refere à homologação do 

acordo, a verdade é que o acordão de fls. 2.100/2.107 já homologou o 

aludido acordo, de modo que não resta qualquer outra providência a ser 

adotada por este Juízo. Alías, do aludido acordão constou expressamente 

que:
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"Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para 

homologar o acordo entabulado entre as partes, nos termos do artigo 487, 

inc. III, letra b, do CPC."

Dessa feita, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara acerca do trânsito em 

julgado do aludido acordão de fls. 2.100/2.107.

Após, com o trânsito em julgado, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 

15 dias, pugnarem o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 244619 Nr: 12468-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FROELICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu 

digno advogado ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a 

partir do que terá início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, na forma do 

artigo 854, § 3º, do CPC. Não apresentada manifestação da parte 

executada nos moldes do aludido artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á 

a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

conforme determina o artigo 854, § 5º, do CPC. Assim sendo, em havendo 

manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente para 

exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os artigos 9º e 

10 do CPC. Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, 

seja para determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos. Sem prejuízo das determinações 

anteriores, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar 

expressamente a quantia de sacas de milho que pretende ver penhorado, 

uma vez que afirma que a colheita integral seria em torno de R$ 

250.000,00, o que, por si só, já ultrapassaria o valor executado, de modo 

que deve apontar apenas a quantia suficiente para garantia a dívida 

executada. Afinal, não se pode penhorar indiscriminadamente todo um 

patrimônio, mas apenas aquilo que se mostre necessário para a quitação 

da dívida. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262614 Nr: 26675-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DG DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTÍCIOS, CARLOS APARECIDO PORTELA GAONA, SARA MERI 

MEINE GAONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para, confirmando a liminar 

deferida às fls. 41/41-verso, DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS 

nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na petição inicial, cuja apreensão liminar TORNO definitiva.OFICIE-SE ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a 

proceder à transferência a terceiros que indicar, DEVENDO PERMANECER 

nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a faça por 

cópias autenticadas.CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa.Por oportuno, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

reconvencional, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Por conta da 

sucumbência no pedido reconvencional, CONDENO a parte 

demandada/reconvinte ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que, na forma do § 2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil, FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa atribuído 

no pedido reconvencional. Dessa feita, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C.Após 

transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276421 Nr: 6043-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVALDO SERVICOS E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193165 Nr: 9456-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCILIO APARECIDO BENÄ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO 

AMAPA LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MS 12.574, QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12.623, RENATO JOSÉ CURY - OAB:OAB/SP 154.351, 

Ricardo Gonçalves Santos - OAB:OAB/AP 421-A

 Certifico e dou fé que em consulta ao DJE nº 10359 verificou-se a 

publicação somente da parte final da decisão de fls. 229/230, conforme 

documento a seguir juntado. Desta forma, em atendimento ao Provimento 

nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar a parte executada, pelo digno advogado, para, 

no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também 

de 10%, observando-se que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido 

o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131861 Nr: 1648-81.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NALIGIA GRANDO CARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 11.499, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9101/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à Ordem de Serviço nº 

001/2017, art. 1º, § 1º, diante da correspondência devolvida de fl. 254 

pelo motivo: "Mudou-se", impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte auora para 
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indicarem nos autos o novo endereço de seu cliente, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156347 Nr: 4961-79.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ZOBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FAVORITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 INTIME-SE a parte executada, por carta com aviso de recebimento, 

conforme dispõe o art. 513, § 4º, do CPC, para, no prazo de 15 dias, pagar 

o débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% e de honorários advocatícios também de 10%.A parte executada 

deverá ser alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o 

prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se 

o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.(...)Suprida a 

falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o artigo 450, 

§ 3º da CNGC – Foro Judicial. Se o prazo transcorrer “in albis”, 

EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria 

parte.Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da 

parte ou de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado.Vale esclarecer que, em 

havendo pedido de levantamento de honorários e de débito principal, cada 

levantamento deverá receber o tratamento que lhe é peculiar, com as 

providências necessárias, conforme acima delineado.Com a transferência, 

INTIMEM-SE as partes de tal providência, oportunidade em que, caso ainda 

não tenha sido intimado para esse propósito, a parte exequente deverá 

esclarecer se o valor depositado quita integralmente a dívida ou há saldo 

remanescente e qual seria, valendo o silêncio como inexistência de 

remanescente.Dessa feita, certificado o levantamento e não havendo 

pendências, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.Independentemente das 

providências anteriores, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, 

com a finalidade de retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito 

passa a tramitar como cumprimento de sentença.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16786 Nr: 3246-22.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcida Helga Maier Horbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, KELLEN TRISTÃO FURTADO - OAB:8.399

 Posto isso, INDEFIRO o pedido em questão.O vertente caso, em verdade, 

trata-se de execução frustrada, portanto, tendo em conta que se trata de 

título executivo judicial, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo, aguardando eventual manifestação da parte exequente.Caso a 

parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, bastará 

apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não esteja 

fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e seguintes, do 

CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 58832 Nr: 483-38.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLOTILDES RAMOS DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138866 Nr: 9301-37.2011.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ESTEVÃO GALESI ABDALA, RICARDO 

AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, LENIR MARCONDES VIANA SOUZA E 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - 

OAB:21936/O, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 156, a verdade é que o vertente feito se trata 

de "Protesto Judicial Interruptivo de Prazo Prescricional". Logo, com as 

comunicações devidas, exatamente como indicado à fl. 33 e à fl. 155, não 

há qualquer outra providência a ser tomada no vertente feito.

Dessa feita, INDEFIRO o pleito de fl. 156.

 Como já assinalado à fl. 155, ENTREGUEM os autos à parte autora, 

independentemente de translado, como determina o artigo 729 do CPC.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292105 Nr: 18709-08.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE JESUS GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar endereço 

eletrônico da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

tal qual a opção pela audiência de conciliação, na forma o artigo 319, 

inciso VII, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291353 Nr: 18113-24.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON TOSHIMITSU OKU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO S/A ingressou com a presente demanda em face de 

NILTON TOSHIMITSU OKU, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação (fls. 67/68).

Os autos vieram-me conclusos.
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É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 67/68, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 67/68, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o feito 

até o integral cumprimento do acordo.

Custas e honorários conforme acordado.

Uma vez que este Juízo não determinou qualquer restrição condizente ao 

bem ou ao crédito nestes autos, caberá às próprias partes interessadas a 

baixa de eventual restrição. Posto isso, INDEFIRO o pedido correlato.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (21/09/2021 - 

item “02”), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267264 Nr: 30084-40.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO LUIZ DOS SANTOS, ANTONIA SILVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONIA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEVALDO ANDRADE REIS - 

OAB:OAB/RO 628, CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - OAB:23.592-O, 

EDSON BERNARDO ANDRADE REIS NETO - OAB:OAB/RO 1.207, EURICO 

SOARES MONTENEGRO NETO - OAB:OAB/RO 1.742, RODRIGO OTAVIO 

VEIGA DE VARGAS - OAB:OAB/RO 2.829

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora, razão por 

que JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENO a parte demandante ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados esses 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do art. 85 do 

CPC, contudo, condenação essa suspensa por força do § 3º do art. 98 do 

CPC.Por oportuno, DECLARO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6226 Nr: 150-43.1994.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTALEZA COM. CEREAIS E DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN BEATRIZ JAHN LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE JAHN LOCKS - 

OAB:OAB/SP 321.684

 ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador Judicial para apurar o valor 

atualizado da dívida, observando os parâmetros do cálculo judicial de fls. 

403/408, devidamente homologado às fls. 458/459.Com o cálculo, 

INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 dias, valendo o 

silêncio como concordância.Com a concordância expressa ou tácita, 

desde já, HOMOLOGO o cálculo judicial.No mais, diante da matrícula 

atualizada do imóvel (fls. 493/495), tal qual considerando que os imóveis 

penhorados são insuficientes para a quitação da dívida, LAVRE-SE o 

termo de penhora do imóvel (Matrícula n. 3.137 – fls. 494/495), como 

requerido às fls. 489/490, nos moldes do artigo 845, § 1º, do CPC, 

INTIMANDO-SE as partes, com o que a parte executada será nomeada 

depositária fiel do bem.PROMOVA-SE a Secretaria de Vara as 

comunicações indicadas nos artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC, 

além daquela mencionada no artigo 842 do CPC.Por conduto do artigo 844 

do CPC, é de responsabilidade da parte exequente a averbação da 

penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a respectiva certidão. Com a 

lavratura do termo de penhora, DEPREQUE-SE a avaliação, depósito e 

demais atos de execução até ultimar a expropriação dos bens indicados, 

uma vez que o aludido imóvel está situado no Município e Comarca de 

Campo Novo dos Parecis/MT.No que tange aos imóveis já penhorados 

(Matrícula n. 6.003 e n. 6.547), DETERMINO que seja realizada a alienação 

do bem penhorado, observando as seguintes balizas:(...)EXPEÇA-SE o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279558 Nr: 8669-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos.

A petição de fls. 63/66, dentre outras, apresenta discussão acerca da 

competência deste Juízo para dirimir o litígio que já está sendo travado nos 

vertentes autos.

Dessa feita, é preciso, primeiramente, fixar a competência para atuar no 

vertente feito.

Logo, na forma dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre a alegada 

incompetência deste Juízo, com a remessa dos autos em questão para o 

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Após, CONCLUSOS.

Sem prejuízo da determinação anterior, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara 

se, devidamente citados, os executados promoveram o pagamento do 

débito e/ou apresentaram embargos.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 250891 Nr: 17473-55.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RAQUEL ANTONIELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Posto isso, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva e JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

VI, do CPC.Bem por isso, CONDENO a parte demandante ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, 

fixados esses em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 

2º do art. 85 do CPC, contudo, CONDENAÇÃO essa suspensa por força 

do § 3º do art. 98 do CPC.Por oportuno, DECLARO EXTINTO o presente 

feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do 

CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275717 Nr: 5514-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN PRISCILA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN PRISCILA ROCHA - 

OAB:22823/0

 Vistos.

Considerando a possibilidade de composição amigável, DESIGNO 
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audiência de conciliação para o dia 13 de novembro de 2018, às 

17h00min, a ser realizada por este Juízo.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122428 Nr: 1465-47.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA NOVAIS GIMENES ME, JORGE 

ALBERTO GRAUNKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito, mormente para indicar 

expressamente as diligências que pretende sejam efetivadas.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 7799 Nr: 261-51.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA YARA SOARES SQUILLACE, ANTENOR 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 Vistos.

Considerando o requerido à fl. 296, CERTIFIQUE acerca da existência de 

inventário judicial.

No mais, OFICIE-SE à serventia extrajudicial para que, no prazo de 15 dias, 

informe acerca da existência de inventário extrajudicial em nome do 

falecido.

Ainda, OFICIE-SE ao INSS para que, no prazo de 15 dias, informe se o 

falecido deixou dependentes habilitados.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

quanto às respostas apresentadas.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281677 Nr: 10377-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ALBERTO WOLFART, WALDEMEIRE GOMES DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 Vistos.

A decisão de fls. 272/272-verso ao indeferir a justiça gratuita pleiteada 

pela parte embargante partiu da premissa de que, conforme as 

declarações de imposto de renda apresentadas pela própria parte, “é 

proprietária de vários bens, cota social em empresa e saldo em contas 

bancárias, como se extrai das declarações de imposto de renda. Ou seja: 

não se amolda ao conceito de hipossuficiente”.

Portanto, para que seja possível alterar o aludido “decisum”, conforme 

interpretação do artigo 296 do CPC, é preciso que haja alteração do 

cenário fático, de acordo com as lições de Fredie Didier Jr.:

“Exige-se, porém, para que se possa revogá-la ou modificá-la, que tenha 

ocorrido alguma alteração posterior no estado de fato - afinal a medida é 

concedida rebus sic stantibus -, ou o advento de novo elemento 

probatório, que tenha tornado inexistente algum dos pressupostos outrora 

existente.” (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da 

prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 

julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2. 10º edição. 

Salvador: Ed. Jus. Podivm, 2015. p. 585)

Dessa feita, não se vê qualquer alteração no cenário fático probatório que 

permita a alteração do que já fora decidido nos autos, mormente porque se 

depara apenas com alegações da parte embargante, não se vislumbrando 

qualquer documento capaz de comprovar tais alegações.

Posto isso, INDEFIRO o pleito de reconsideração de fls. 274/274-verso.

INTIME-SE, derradeiramente, a parte embargante para, no prazo de 30 

dias, comprovar o recolhimento das custas e taxa judicial, sob pena de 

extinção anômala.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154868 Nr: 3480-81.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132602 Nr: 2467-18.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELINA DA SILVA, BRUNO DA SILVA, 

MAURICIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL TGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278266 Nr: 7616-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, diante da certidão de fl. 59, não há que se falar em arresto, 
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mormente porque os executados já foram devidamente citados.

Depois, compulsando detidamente as matrículas encartadas às fls. 

47/55-verso, é possível verificar que todos os imóveis possuem anotação 

de alienação fiduciária e, por tal garantia, os imóveis em questão não 

pertencem à parte executada.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

Dessa feita, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se, devidamente citados, os 

executados promoveram o pagamento do débito e/ou apresentaram 

embargos.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 21521 Nr: 697-68.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU BASEGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224419 Nr: 13686-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL ANTONIO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa feita, DEFIRO o pleito incrustado no item “2” de fl. 87-verso.Bem 

por isso, LAVRE-SE o termo de penhora do imóvel indicado às fls. 

89/89-verso, nos termos do artigo 845, § 1º, do CPC, INTIMANDO-SE as 

partes, com o que a parte executada será nomeada depositária fiel do 

bem.Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão, de modo que INDEFIRO o pleito constante do item “3” 

de fl. 88.Com a lavratura do termo de penhora, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação.Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem acerca da avaliação, valendo o silêncio como concordância, 

oportunidade em que a parte exequente deverá indicar a forma de 

expropriação, apresentar a atualização da dívida, bem como indicar, se for 

o caso, leiloeiro público, na forma do artigo 883 do CPC.Após, INTIME-SE a 

parte executada para manifestar no prazo de 15 dias sobre o cálculo, 

valendo o silêncio como concordância.Em havendo concordância 

expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO a avaliação e o 

cálculo.PROMOVA-SE a Secretaria de Vara as comunicações indicadas 

nos artigos 804 e 889, § 5º, ambos do CPC, além daquela mencionada no 

artigo 842 do CPC, se for o caso.INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5951 Nr: 267-63.1996.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO SAM AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ OBREGÃO, CLÓVIS OBREGÃO, JAIR 

OBREGÃO, CLAUDIO OBREGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LUIZ BLASZAK - 

OAB:10778-B

 Vistos.

Na forma do artigo 778, § 1º, inciso III c/c § 2º, do CPC, DEFIRO o pedido 

de substituição processual formulado às fls. 438/439, de modo que deverá 

passar a figurar como exequente ADVOCACIA JOLANDO NEVES, com a 

retificação da distribuição e autuação.

No mais, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a 

penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se 

fará essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Dessa feita, DEFIRO o pleito de fls. 448/450.

Logo, PROMOVA-SE a penhora de eventual crédito visualizado nos Autos 

n. 0000958-07.2013.8.12.0006, em trâmite na Comarca de Camapuã/MS, e 

que seja em favor do executado, até o limite do valor perseguido na 

vertente demanda.

Após, INTIME-SE a parte executada da penhora ora deferida.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13776 Nr: 2718-22.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO VOINICHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT, MIRANDA DE OLIVEIRA APPELT - OAB:13.330 

OAB/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como requerido à fl. 237, OFICIE-SE ao INDEA para que, no prazo de 15 

dias, indique a existência de semoventes registrados em nome do 

executado, bem como a sua localização.

 Com a resposta do INDEA, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 dias, manifestar sobre a resposta do ofício.

Por fim, AGUARDE-SE o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e 

depósito de fl. 220.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154371 Nr: 3004-43.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO TORRES ALVES, EUNICE 

APARECIDA GUEDES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO TORRES ALVES 

JÚNIOR - OAB:5.979/MT, VANESSA TORRES GUEDES - OAB:9990/MT

 Vistos.

De início, com a juntada do auto de avaliação (fls. 205/206), a parte 

exequente manifestou concordância à fl. 216. Já a parte executada, muito 

embora devidamente intimada, deixou transcorrer “in albis” o prazo 

assinalado, como se vê à fl. 218.

Logo, como não se depara com qualquer irresignação, HOMOLOGO o auto 

de avaliação de fls. 205/206.

No mais, como se extrai do ato judicial de fl. 192, o cálculo judicial de fls. 

185/187 já fora homologado e sobre a aludida decisão não fora interposto 

qualquer espécie de recurso. Porém, a parte exequente pugna pela 

realização da atualização do valor da dívida, como se vê à fl. 216.

Dessa feita, ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria Judicial para 

promover a atualização do valor da dívida, observando os critérios do 

cálculo de fls. 185/187.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 
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sobre o cálculo, valendo o silêncio como concordância, sendo que 

eventual irresignação somente poderá assentar-se em divergência entre o 

novo cálculo e os critérios elencados no cálculo de fls. 185/187, uma vez 

que já fora homologado.

Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o 

cálculo da dívida.

Por fim, CONCLUSOS para designação de hasta pública.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274364 Nr: 4508-11.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:OAB/RJ84367, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT Nº8.117

 Posto isso, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial para JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão por que 

CONDENO a demandada ao pagamento da quantia de R$ 460,00, referente 

às despesas geradas em razão da perda do voo, devendo incidir juros de 

mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º 

do art. 161 do CTN, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a 

partir do efetivo desembolso.Ainda, CONDENO a demandada ao 

pagamento da quantia de R$ 9.540,00, a título de indenização por danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos 

do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência 

deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo 

INPC a partir da prolação da sentença.Por fim, CONDENO a parte 

demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC.JULGO EXTINTO o feito com resolução 

do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C. Após o trânsito 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285742 Nr: 13638-25.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA FIGUEIREDO, CARLOS PERES 

GONÇALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:OAB/MT Nº8.117

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 83/102 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 171245 Nr: 12688-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRM, CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA COSTA LEITE 

DALPIAN - OAB:9.066, DANIELA FRANÇA RAMOS - OAB:7821/MT, 

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 .Posto isso, declaro a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO de 

minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT, para onde determino a remessa deste feito, o que faço com 

fundamento no § 2º, do art. 64, do CPC.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria.Após o decurso do 

prazo recursal, remetam-se os autos àquela Comarca, com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141085 Nr: 392-69.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMDM, JDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O, MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - 

OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a justificativa retro, apresentada pelo executado às fls. 

85/103 é tempestiva, desta forma, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n.º 056/2007-CGJ – item 9.1.1, impulsiono os presentes autos, 

a fim de intimar a parte exequente a se manifestar, requerendo o que de 

direito, no prazo legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141072 Nr: 416-97.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMDM, JDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Paola Leite Lopes - 

OAB:OAB/MT 24265-O, MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - 

OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal sem que o executado, embora 

devidamente intimado, efetuasse ou comprovasse nos autos o pagamento 

do débito exequendo ou justificasse a impossibilidade de efetuá-lo, razão 

pela qual, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

exequente a manifestar-se, requerendo o que de direito, no prazo legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 168559 Nr: 9177-49.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEODS, GCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Rosa Neto - OAB:9823

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico que o executado aportou petitório às 

fls. 136/139, informando o pagamento via depósito bancário no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), pugnando pelo parcelamento do montante 

restante no importe de R$ 3.914,34 (três mil novecentos e quatorze reais e 

trinta e quatro centavos), em 04 (quatro) parcelas mensais de R$ 978,60 

(novecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos).

A parte exequente acostou petitório às fls. 146/146-v, recusando 

expressamente a proposta de parcelamento apresentada pelo executado, 

pleiteando pela manutenção da prisão civil do mesmo.

Pois bem.

Considerando que o executado deixou de comprovar nos autos o 

pagamento integral do débito alimentar, e tendo em vista que a parte 

exequente manifestou contrariamente a proposta de parcelamento 
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apresentada pelo executado, vejo que a manutenção da prisão civil deste 

é medida que se impõe.

Posto isso, MANTENHO a prisão civil do executado José Uelinton 

Francisco da Silva, devendo o mesmo ser advertido de que o cumprimento 

da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas 

(§ 5º do artigo 528 do CPC).

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273624 Nr: 3962-53.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLB, TAYANA RAPHAELLA BARBOSA DE SOUZA, 

MARCIO LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA FERNANDA PIZZATO - 

OAB:21062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a advogada da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar a certidão de nascimento que se encontra devidamente 

confeccionada na contracapa dos autos.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 121805 Nr: 857-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDTDS-SMDS, EDMG-SDEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT, ERIKO SANDRO SUARES - OAB:8264-MT, IZABELLA 

MENEGASSI DUTRA SANTANA - OAB:11125/MT, JOSE RICARDO 

FERREIRA GOMES - OAB:OAB/MT 11.837, LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086, LUIZ RICARDO SOPHIA DORADO - 

OAB:14722/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos.

Proceda-se com a alteração na capa dos autos, fazendo constar como 

exequente Franco Ariel Bizarello dos Santos.

No mais, INTIME-SE a parte exequente, para querendo manifestar acerca 

da petição de fls. 247/248, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261293 Nr: 25850-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI CARLOS DEBORTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE ANGHINONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da 

parterequerida para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª 

Vara Cível a fim de retirar o formal de partilha e as cópias conforme 

solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201577 Nr: 15942-02.2015.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVRDS, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora, para que no 

prazo legal, providencie o resumo da petição inicial, para maior celeridade 

processual, contendo somente o indispensável à finalidade do ato, com o 

nome das partes, o relato da matéria de fato, terminologia concisa e 

adequada, evitando-se expor a intimidade das partes envolvidas, devendo 

remeter para o e-mail desta Secretaria, ts.2civel@tjmt.jus.br, devidamente 

identificado com o código do processo, para posterior confecção do Edital 

de Citação.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 207217 Nr: 20760-94.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGDSA, SBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/0

 Para tanto, DETERMINO:I - REMETAM-SE os autos para atualização do 

débito, observando-se o que prescreve o art. 582, § 7º do CPC, qual seja, 

o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento 

da execução e as que se vencerem no curso do processo”.II - 

EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o executado ficar separado 

dos demais presos.III - ENCAMINHE-SE cópia do mandado de prisão civil à 

Polinter, Polícia Rodoviária Federal, Policial Rodoviária Estadual, bem como 

a Delegacia de Polícia Judiciária Civil e ao Comando da Polícia Militar da 

Comarca de Tangará da Serra/MT e Santarém/PA, para que conste em 

seus cadastros a ordem coercitiva, a fim de efetivarem a prisão do 

executado.V – EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.VI - 

OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, inclua o nome do executado na lista de registros da SERASA e do 

SPC, arquivando-se os autos provisoriamente, pelo prazo de 01 (um) ano.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216088 Nr: 6760-55.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDS, ERNEMISIA PEREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5.985

 Certifico que, intimo as partes para no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

começando pela parte autora facultando notadamente manifestação 

acerca das provas emprestadas de fls. 134/135 em respeito ao princípio 

do devido processo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216626 Nr: 7185-82.2016.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ANHANGUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 86.844, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Autos nº. 216626.

Vistos,

Analisando os lançamentos no sistema APOLO deste processo, constatei 

que houve um lançamento equivocado no dia 30/08/2018, “Com Resolução 

do Mérito -> Homologação de Transação”, tendo sido expedidas certidões 

para publicação.

Contudo, verifico que o teor da sentença lançada erroneamente no 

sistema se refere ao processo cód. 178306.

Assim sendo, determino que seja desconsiderada a sentença lançada no 

sistema no dia 30/08/2018, bem como suas respectivas certidões, 

procedendo-se as retificações necessárias.

Por fim, considerando que não houve pagamento do débito remanescente, 

procedo a busca de valores por meio do sistema BACENJUD, conforme já 

deferido anteriormente às fls. 153.

Atento ao princípio da celeridade, registro que tomei a iniciativa de corrigir 

o valor, tendo encontrado R$ 1.601,87, conforme memória de cálculo 

abaixo colacionada.

CORREÇÃO MONETÁRIA

Atualizado até: 26/09/2018

Juros Incidentes: A partir do(s) Valor(es) Devido(s)

Percentual de Juros: 1,00%

VALORES DEVIDOS

Data do Valor Devido Valor Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros 

R$ Corrigido+Juros R$

 01/06/2017 1.334,56 1,03475205 1.380,93 16,00% 220,94 1.601,87

Subtotal 1.601,87

Total Geral 1.601,87

Fonte: https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 08 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216626 Nr: 7185-82.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ANHANGUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 86.844, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Autos nº: 216626.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 15 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173374 Nr: 15043-38.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA RAMOS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:OAB/MT 18.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Certifico que decorreu o prazo no dia 03/10/2018, para as partes se 

manifestarem acerca da proposta de honorários pelo perito, apesar de 

terem sido devidamente intimadas da certidão de fls.156 pelo DJE, 

conforme certidão de publicação de fls.157, portanto encaminho os autos 

para intimação da parte requerida, para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais no valor de R$500,00 (quinhentos reais) conforme 

fls.154..

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 109348 Nr: 7972-92.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ANGELICO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o exequente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 293599 Nr: 19790-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL MATO GROSSO 1ª VARA FEDERAL, 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA VASSELLI DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA RUBIA ALVES DE REZENDE 

- OAB:25640 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 9, a exequente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 146,98 

(cento e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), da taxa 

judiciária no valor de R$ 46,98 (quarenta e seis reais e noventa e oito 

centavos), ambos a serem recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, 

totalizando o valor de R$ 193,50 (cento e noventa e três reais e cinquenta 

centavos), dos emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 

45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a serem 

depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de 

Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, e, por fim, do valor de 

uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Califórnia, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos. Sendo 

assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente para 

regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.
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Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290101 Nr: 17120-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, VIA FERTIL PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI, ANA ROSA DOS 

SANTOS MARIUSSI, MIRIANA EMANUELA MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

parcialmente positiva do oficial de justiça de fl. 25 v., no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281084 Nr: 5085-83.2011.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO, ANDRÉ GIVAGO 

SCHAEDLER PACHECO, JERUSA SCHAEDLER PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU FOGLIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:5286-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT

 Autos nº: 281084.

 Natureza: Ação de Cobrança.

 Requerentes: Maria Siena Schaedler Pacheco e outros.

 Requerido: Argeu Fogliatto.

 Vistos,

 Trata-se de ação de cobrança ajuizada em 27 de maio de 2011, por Maria 

Siena Schaedler Pacheco, André Givago Schaedler Pacheco e Jerusa 

Schaedler Pacheco em face de Argeu Fogliatto, todos qualificados nos 

autos.

 Os autores esclareceram, inicialmente, ser sucessores de Carlos Alberto 

Fogliatto Pacheco, falecido em 01/08/1996.

 Relataram que o de cujus Carlos Alberto Fogliatto Pacheco e o requerido 

Argeu Fogliatto haviam celebrado um contrato, no qual Carlos se obrigava 

a prestar serviços de corretagem ao requerido, sendo que em 29/12/1988 

esse contrato foi objeto de rescisão.

 Contaram que restou previsto no item IV da declaração de rescisão 

contratual que Carlos Alberto Fogliatto Pacheco possuía créditos a 

receber em razão de negócios anteriormente realizados, que totalizam 

1.406,35 sacos de soja de 60kg, vencidos desde 30/05/1991.

 Alegaram que por mais de cinco anos Carlos Alberto Fogliatto Pacheco 

tentou receber amigavelmente seu crédito, porém, as tentativas se 

cessaram com sua morte em 01/08/1996.

 Afirmaram que não tinham conhecimento por completo das tratativas 

realizadas pelo de cujus, sendo que somente depois de muito tempo é que 

encontraram a declaração de rescisão contratual, sustentando ainda 

tratar-se de direito pessoal, cujo prazo prescricional é de 20 anos, nos 

termos do art. 177 do Código Civil/1916.

 Assim, alegam ser credores do requerido, no montante de R$ 577.475,72, 

atualizado até 29/05/2011, representado pela declaração de rescisão 

contratual.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 12/23.

 A inicial foi recebida às fls. 24, oportunidade em que foi deferida a 

gratuidade da justiça.

 A parte requerida, pessoalmente citada (fls. 131), apresentou 

contestação às fls. 52/56 alegando, preliminarmente, a prescrição, 

aduzindo que o prazo final para a propositura da ação se deu em 

30/05/2011, contudo, a ação somente foi ajuizada em 31/05/2011.

 No mérito, alegou que a obrigação já foi extinta em razão de seu 

adimplemento, porém, afirmou que não possui mais os comprovantes de 

pagamento, isso em razão do grande tempo decorrido.

 Impugnou os cálculos apresentados pelos autores, alegando que a 

obrigação é de entrega de 1.400 sacos de soja e não em quantia certa. 

Sustentou ainda que os juros de mora devem ser de 0,5% a.m. desde a 

data do vencimento até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 e 

somente após deve ser aplicado o índice de 1% a.m.

 Assim, apontou como correto o valor de R$ 188.886,51.

 A contestação foi impugnada às fls. 60/68.

 O processo foi saneado às fls. 138, ocasião em que foi designada 

audiência de conciliação e determinada a intimação das partes para 

especificarem provas.

 Às fls. 142 foi determinada a remessa dos autos para esta Comarca, haja 

vista o acolhimento da exceção de incompetência, cuja cópia da decisão 

foi juntada às fls. 145/147.

 Às fls. 149 foi determinada a intimação das partes para especificarem 

provas.

 Às fls. 151 a parte autora informou não possuir outras provas e reafirmou 

a inocorrência de prescrição.

 Às fls. 155 foi certificado o decurso do prazo para a parte requerida 

especificar provas.

 Vieram os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação da minha 

convicção já se encontram nos autos pelos documentos a ele coligidos, 

estando, assim, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença, devendo ser destacado que a parte autora 

expressamente informou não possui outras provas para serem 

produzidas, tendo a parte ré deixado decorrer in albis o prazo assinalado.

 Inicialmente passo a analisar a preliminar de mérito alegada pela parte 

requerida, qual seja, a suposta ocorrência de prescrição.

 Pois bem. A parte requerida alegou que, embora o prazo prescricional 

aplicável no caso em apreço seja o vintenário, previsto no art. 177 do 

Código Civil de 1916, o prazo final para a propositura da ação ocorreu em 

30/05/2011, tendo sustentado que a ação somente foi ajuizada em 

31/05/2011.

 Com efeito, verifico, que ao contrário do que afirmou a parte requerida, a 

ação foi protocolada em 27/05/2011 e distribuída em 31/05/2011, conforme 

se infere das fls. 05.

 Portanto, se o prazo para a propositura da ação se encerrava no dia 

30/05/2011 e ela foi protocolada no dia 27/05/2011, não há que se falar em 

prescrição.

 Desse modo, sem maiores delongas, afasto a alegação de prescrição da 

pretensão de cobrança.

 Superada essa questão, passo a analisar o mérito, expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

 A parte autora pretende a condenação da parte requerida ao pagamento 

do montante de R$ 577.475,72, atualizado até 29/05/2011, decorrente de 

serviços de corretagem, tendo juntado como prova da existência da 

obrigação a declaração de rescisão contratual que instruiu a inicial.

 Por meio da declaração de rescisão contratual juntada às fls. 23, mais 

precisamente no item IV, a parte autora comprovou que o de cujus Carlos 

Alberto Fogliatto Pacheco possuía créditos a receber da parte requerida, 

em sacas de soja, que segundo narrado na inicial, correspondia a 

1.406,35 sacas de soja de 60kg.

 A parte requerida, por sua vez, não negou a existência da obrigação com 

o de cujus Carlos Alberto Fogliatto Pacheco. Porém, alegou que ela já teria 

sido devidamente adimplida. Contudo, afirmou não possuir mais os 

comprovantes de pagamento.

 Apesar da parte requerida ter alegado que adimpliu referida obrigação, 

não trouxe nenhuma prova do pagamento, ônus que lhe incumbia. 

Ademais, tinha o dever de guardar os comprovantes de pagamento 

enquanto não tivesse prescrito o direito de cobrança, o que não fez. 

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONEXÃO COM AÇÃO 

MONITÓRIA – INEXISTÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS 

DO ART. 55 DO CPC - ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS 

DA PROVA DO DEVEDOR QUE TEM INTERESSE NA EXTINÇÃO DO DÉBITO 

– ÔNUS DO ART. 373, I DO CPC- RECIBO QUE NÃO COMPROVA O 

PAGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO 

CC – INCIDÊNCIA DO CDC - MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO” 

- INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 
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DESPROVIDO. Nos termos do art. 55 do CPC “reputam-se conexas 2 

(duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir”, assim não sendo comum nem o pedido e nem a causa de pedir não 

se configura a conexão. Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu 

direito (art. 373, I do CPC). A quitação de dívida deve ser provada por 

recibo de que conste o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do 

devedor, ou quem por esse pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a 

assinatura do credor ou de seu representante, inexistindo um ou mais dos 

requisitos não há como reconhecer quitada a dívida (art. 320 do 

CC).Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da 

parte Apelante em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma 

não arguidas no primeiro grau de jurisdição”. (TJMT. Ap. 151155/2017, 

Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - 

AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO APTO A CORROBORAR A 

ALEGADA QUITAÇÃO - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO 

EMBARGANTE - ARTIGO 333, II, CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.A quitação do contrato celebrado entre as partes deveria 

ser demonstrada pelo Embargante, consoante inteligência do artigo 333, II, 

do Código de Processo Civil, pois o pleito do Autor/Exequente já se 

encontra fundado na prova escrita, denotando, assim, os fatos 

constitutivos do seu direito. Diante da alegação de pagamento da dívida 

por parte do devedor, cumpria a ele produzir prova, por meio de 

documento hábil, ou seja, recibo contendo elementos precisos para se 

verificar a validade da afirmação. Inteligência do artigo 320 do Código de 

Processo Civil. Na hipótese, o Apelante não logrou êxito em comprovar a 

assertiva de que já efetuou o pagamento da importância executada, razão 

pela qual deve ser julgada improcedente a pretensão deduzida nos 

Embargos à Execução”. (Ap. 19852/2013, Desa. Clarice Claudino da Silva, 

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2014, Publicado no 

DJE 24/07/2014).

 Logo, improcede a alegação da parte ré de que a obrigação já teria sido 

extinta pelo pagamento.

 Conforme se infere da inicial, a parte autora realizou a conversão das 

sacas de soja em pecúnia, bem como aplicou juros de mora e correção 

desde 30/05/2011.

 Contudo, a parte requerida impugnou a conversão realizada pela parte 

autora, alegando que a obrigação é de entrega de sacos de soja e não de 

pagamento em quantia certa, bem como argumentou que os juros de mora 

devem ser de 0,5% a.m. desde a data do vencimento até a entrada em 

vigor do Código Civil de 2002 e somente após, deve ser aplicado o índice 

de 1% a.m., apontando como correto o valor de R$ 188.886,51.

 Apesar da declaração de rescisão contratual prever que o pagamento se 

daria em sacas de soja, diante do inadimplemento da obrigação que 

ocorreu há mais de 27 anos e do pedido da parte autora para sua 

conversão em pecúnia, não vejo óbice em seu acolhimento. Nesse sentido 

coleciono o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA - INSURGÊNCIA DO IMPUGNANTE - 

PENHORA EM DINHEIRO EQUIVOCADA E APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS 

JUROS DE MORA - TESES NÃO CONHECIDAS - DISCUSSÃO NÃO 

ANALISADA NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONVERSÃO DA 

OBRIGAÇÃO DE ENTREGA COISA (SACAS DE SOJA) PARA O 

EQUIVALENTE EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - EXEGESE DOS ARTS. 461, 

§ 1º, E 461-A, § 3º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO 

DO CREDOR E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE 

DO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NESSE ÂMBITO, DESPROVIDO. I - A prestação jurisdicional 

de segunda instância se limita aos comandos decisórios que tenham sido 

impugnados, de forma de que a matéria não discutida em primeiro grau não 

pode ser analisada em fase de recurso. II - Havendo pedido expresso do 

credor para conversão da obrigação de dar coisa certa em pecúnia, sem 

qualquer prejuízo ao devedor, que foge ao pagamento desde muito, não há 

razão para se indeferir o pleito, que encontra fundamento nos arts. 461-A, 

§ 3º e 461, § 1º, ambos do Código de Processo Civil”. (TJSC, Agravo de 

Instrumento n. 2014.075642-3, de Xanxerê, rel. Des. Luiz Antônio Zanini 

Fornerolli, Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 29-02-2016).

 Ora, o devedor teve quase 20 anos, até o ajuizamento da ação, para 

cumprir a obrigação na forma pactuada. Se não o fez, deve este Juízo 

reputar que é porque não tinha a soja para entregar, decorrendo daí a 

pertinência do pedido de conversão em pecúnia.

 Assim, conversão do produto (sacas de soja) em pecúnia deverá se dar 

com base no valor da saca de soja na data do vencimento da dívida 

(30/05/1991), com a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês até a 

entrada em vigor do Código Civil de 2002 e, após, 1% ao mês, acrescido 

ainda de correção monetária pelo INPC, índice postulado pela parte autora 

e não impugnado pela parte requerida, ambos a partir do vencimento da 

obrigação, por se tratar de mora ex re.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de 1.406,35 sacas 

de soja de 60kg, a ser convertida em pecúnia em liquidação, com base no 

valor da saca de soja na data do vencimento da dívida (30/05/1991), com 

a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do 

Código Civil de 2002 e após, 1% ao mês, acrescido ainda de correção 

monetária pelo INPC.

 Diante da sucumbência mínima da parte autora (só estou afastando parte 

dos juros de mora até o novo Código Civil), condeno a parte requerida ao 

pagamento por inteiro das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 

85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 11 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 201131 Nr: 15599-06.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLAYNE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Autos nº. 201131.

Vistos,

A citação por edital tem lugar quando a parte requerida não for 

encontrada, devendo ter sido esgotados todos os meios razoáveis de 

localização desta, haja vista que a citação editalícia é medida extrema e 

que só deve ser utilizada como último meio de chamamento do réu ao 

processo.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de citação editalícia da parte requerida, 

eis que não esgotadas as possibilidades de localização pessoal desta.

Por conseguinte, registro que foi procedido busca do endereço da parte 

requerida junto ao Bacenjud (fls.64/66), a qual restou frutífera.

 Assim, proceda-se a citação da parte requerida nos endereços obtidos 

junto ao Bacenjud.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 17 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 217450 Nr: 7936-69.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva Souza, PAULO RUFINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEL, Bradesco Saúde S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, JOÃO ALEXANDRE FURTAK DE 

ALMEIDA - OAB:17725/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI 

- OAB:45.071-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 
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OAB:8.184-A/MT

 Autos nº: 217450.

 Vistos,

 Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 963/964. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

 Intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito devidamente atualizado, devendo a intimação observar a regra do § 

2º do art. 513 do CPC.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Ainda, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já 

defiro a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Se inexitosa a penhora online, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte 

exequente indicar os bens sujeitos à penhora.

 Aliás, caso a parte exequente não os indique no prazo de 15 dias, fica 

desde já ordenada a suspensão do feito por 01 ano, nos termos do § 1º 

do art. 921 do CPC, ficando suspensa a prescrição neste período.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292696 Nr: 19196-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ALTO TAQUARI-MT, OMNI S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO HENRIQUE FREITAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 292696.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9822 Nr: 124-35.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ARI LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU DONIDA DAL CASTEL, ANTONIO LUIZ 

DAL CASTEL, AMADO PAULO DAL CASTEL, PASCOINA DONIDA DAL 

CASTEL, NAURA DAL CASTEL NUNES, NEUSA MARIA DAL CASTEL 

MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 9822.

 Vistos,

 Defiro a penhora, por termo nos autos, do imóvel de matrícula nº 3.088, do 

CRI de Tangará da Serra/MT, conforme requerido às fls. 431/432.

 Lavre-se o termo de penhora e, em seguida, intime-se a parte executada 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

 Registro que a executada Neusa Maria Dal Castel Missio deverá ser 

intimada e citada, uma vez que o AR de fls. 453, verso, foi recebido por 

pessoal estranha ao processo. Anoto que a carta de intimação/citação 

deverá ser expressa quanto à determinação de recebimento por “mãos 

próprias”.

 Registro ainda que, tal como requerido às fls. 432, os cônjuges das 

herdeiras Naura e Neusa também deverão ser citados/intimados desta 

execução.

 Feita a penhora, que deverá ser registrada pela parte exequente, 

expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado, devendo as 

partes ser intimadas da avaliação para, querendo, se manifestarem em 15 

dias.

 Ademais, tendo em vista que o referido imóvel possui vários registros de 

hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A e uma em favor da União, 

determino a intimação dos credores hipotecários para se manifestarem 

acerca do crédito, no prazo de 15 dias.

Após, intime-se a parte exequente para manifestar seu interesse em 

prosseguir com a designação de hasta pública do bem imóvel penhorado.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 15 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 120939 Nr: 126-53.2010.811.0055

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MIRANDA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 120939.

 Vistos,

 Devido o lapso temporal da suspensão do processo requerida às fls. 205 

já ter se exaurido, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292110 Nr: 18713-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELENUS DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPEX DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RAFAEL TOLEDO 

MARTINS - OAB:256760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 292110.

Vistos,

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimado pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 
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execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288485 Nr: 15923-88.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LIMA CAMACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 288485.

Vistos,

O pedido de pagamento de custas ao final do processo exige o 

preenchimento dos mesmos pressupostos para o deferimento da 

gratuidade da justiça.

Desse modo, indefiro o petitório de fls. 69/72, quanto ao pagamento das 

custas ao final do processo, eis que não se encontram presentes nos 

autos elementos que autorizem referida medida, haja vista o fato do 

requerente não ter demonstrado padecer de incapacidade financeira, 

ainda que momentânea.

Isto posto, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar as custas iniciais, sob pena de extinção.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 15 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255803 Nr: 21260-92.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DAS GRAÇAS SEVERINO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 255803.

 Vistos,

 Sonia das Graças Severino Martins, às fls. 209/214, opôs embargos de 

declaração em face da sentença de fls. 203/207, aduzindo ser omissa e 

contraditória.

 Às fls. 217 a parte embargada se manifestou.

 É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos não merece acolhimento.

 Isso porque, não houve omissão ou contradição na sentença de fls. 

203/207, mas sim inconformismo da parte embargante, devendo a parte 

embargante se valer do meio processual adequado para buscar a reforma 

da decisão, se for o caso, pois os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade.

Aliás, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do 

tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO 

VÍCIO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL 

INADEQUADA - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos 

de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver 

maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. 

Inteligência do art. 1022 do CPC.A motivação contrária ao interesse da 

parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os 

quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” (ED 4676/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO 

REJEITADO.Para que seja cabível os embargos de declaração, é 

necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos 

ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do 

CPC.Apesar dos embargantes pretenderem a concessão da gratuidade do 

tributo, a usucapião é hipótese de não incidência do ITBI, não se 

confundido com o benefício da gratuidade.Sendo interposto com fim 

específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser 

conhecido e rejeitado.” (ED 50563/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

 Com efeito, ao contrário do que alega a parte embargante, restou 

consignado na sentença que a prescrição acarreta a perda ou extinção 

da pretensão pela via judicial e não ao direito subjetivo em si, na medida 

em que não é possível a declaração da inexistência do débito como 

pleiteou a parte embargante na inicial, ainda que figure como avalista.

 Por outro lado, registro que não houve qualquer pedido para que fosse 

retirado o nome da autora do SISBACEN, mas sim do cadastro interno, o 

qual foi satisfatoriamente analisado.

 Portanto, a sentença embargada encontra-se satisfatoriamente 

fundamentada, com a exposição das razões de meu convencimento, não 

havendo omissão ou contradição conforme alegou a parte embargante.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 209/214, por 

inexistir o vício apontado.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 15 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280908 Nr: 9707-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA BORDINI DUARTE - 

OAB:OAB-SP 282.567, MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 280908.

 Natureza: Consignação em Pagamento.

 Requerente: Andrea Salvador.

 Requerida: Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e 

Empresários de Mato Grosso.

 Vistos,

 Trata-se de ação de consignação em pagamento c/c pedido de liminar 

ajuizada por Andrea Salvador em face de Cooperativa de Crédito dos 

Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, ambos 

qualificados.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 11/37.

 A inicial foi recebida às fls. 43/45, oportunidade em que foi deferido o 

pedido consignatório e indeferido o pedido de tutela de urgência e 
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designada audiência de conciliação, a qual foi cancelada diante da 

informação de tratativas de acordo (fls. 51).

 Às fls. 50-vº a requerida foi devidamente citada.

 Às fls. 90/92 e fls. 97/100 as partes apresentaram a minuta de acordo, de 

modo que a parte requerente pugnou pela desistência da ação, posto que 

firmou acordo com a parte requerida.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Considerando que não é necessária a anuência da parte requerida 

quando o pedido de desistência é formulado antes da apresentação da 

contestação, conforme dispõe o § 4º do art. 485, do Código de Processo 

Civil, entendo que devo acolher o pedido de desistência da ação.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Honorários e custas, conforme acordado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 15 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 636 Nr: 555-40.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. FERREIRA & AZEVEDO LTDA, NÉLIO DOS 

SANTOS AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT

 Autos n.º 636.

 Vistos,

 Nos termos da decisão de fls. 300, foi declarada na sentença proferida 

na ação de embargos à execução (código nº 104945) a nulidade da 

citação editalícia da empresa executada.

Nesse sentido, verifico que não é o caso de reputar válida a citação da 

parte Executada, tendo em vista que os embargos foram apresentados 

por advogado dativo, nomeado como curador especial às fls. 224, não se 

aplicando nesta hipótese o disposto no art. 239, § 1º, do Código de 

Processo Civil, eis que não houve comparecimento espontâneo.

 Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

que entender de direito, nos termos da decisão de fls. 348, sob pena de 

extinção do processo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 15 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243901 Nr: 11907-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANARY BEZERRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 243901

Vistos,

Às fls. 52/55 encontra-se acostado minuta de um novo acordo, contudo, 

verifico que não encontra-se firmado pelo executado, o que, por ora, 

impede sua homologação.

Assim, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ratifique os termos do acordo de fls. 52/55.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290888 Nr: 17704-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. ALVES & ALVES LTDA, ADRIANO DUTRA 

ALVES, JURACI FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 290888.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288690 Nr: 16058-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÍMIA ACOSTA VERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAURA ALVES MARTINS, JOSE CARLOS 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 21332, Valdomiro Antonio da Silva - OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 288690.

Vistos,

Inicialmente, determino que sejam realizadas as retificações necessárias 

na capa dos autos para correção do polo passivo, incluindo-se Espólio de 

Vicente Cardoso da Costa.

 Ademais, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 13:30 

horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.
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 Citem-se pessoalmente os confinantes, conforme determina o § 3º do art. 

246 do Código de Processo Civil.

 Citem-se ainda, por edital, com o mesmo prazo, os interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos.

 Por fim, intime-se via correio, para que manifeste eventual interesse na 

causa a União, o Estado e o Município, encaminhando a cada ente cópia 

da inicial e dos documentos que a instruíram.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292103 Nr: 18707-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELLO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME, 

CAROLINA S. MATIAS SANTOS DE MELLO, SEBASTIÃO GERALDO DE 

MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 292103.

 Vistos,

Incialmente passo a analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os 

embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

 “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

 In casu, analisando detidamente os autos, verifico não se fazem 

presentes os requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito 

suspensivo, eis que não houve pedido pela atribuição de tal efeito e, 

logicamente, a demonstração dos seus fundamentos.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.

Ademais, concedo à parte requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 15 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292032 Nr: 18636-36.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LEDA IVETE BONILHO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR: 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 292032.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018, às 14h00min, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, § 9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Esclareço que, muito embora a parte autora tenha informado que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplina o 

inciso I do § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência 

somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual, deverá ser aguardada a manifestação da parte requerida nesse 

sentido.

Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, na pessoa de seu herdeiro (fls. 

04-vº), advertindo-a que o prazo para contestação (de quinze dias úteis) 

será contado de acordo com a regra dos incisos I, II e III do art. 335 do 

Código de Processo Civil, conforme o caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154847 Nr: 3467-82.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Autos nº: 154847.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Requente: Nelson Ferreira de Lima.

 Requerido: Banco do Brasil S/A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Nelson Ferreira de 

Lima em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos autos.

 Intimada para pagar o valor do débito, a parte Executada, às fls. 302, 

apresentou comprovante de pagamento da obrigação.

 A parte Exequente, às fls. 304, pugnou pelo levantamento da quantia 

depositada.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Diante da satisfação integral da obrigação executada, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Por fim, defiro à parte exequente, o levantamento dos valores 

depositados, mediante a expedição de alvará judicial na conta bancária 

indicada às fls. 304.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 
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expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 16 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277375 Nr: 6863-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TETRAFERRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO NEUMANN, IVO ELIZEU HAMMES, 

ELOI SADI BULOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 277375.

 Vistos,

 A peticionária de fls. 86/94 não está legitimada neste incidente, uma vez 

que o mesmo é dirigido contra os três sócios da empresa executada.

 De todo modo, diante da previsão do art. 916 do Código de Processo Civil, 

entendo que devo determinar a intimação da empresa executada para 

informar se tem interesse em pagar a dívida de forma parcelada, tal como 

prevê o art. 916 acima citado.

 Havendo manifestação pelo parcelamento, diga a parte exequente.

 Caso a parte executada não se manifeste ou não proponha o 

parcelamento, em respeito ao princípio do contraditório, determino que se 

manifeste a parte exequente sobre o petitório de fls. 86/94 e documentos 

que o instruem, voltando-me o feito a seguir concluso para decisão.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 187791 Nr: 4820-89.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BORGES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA TELOKEN - 

OAB:20999/O, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Autos nº: 187791.

 Vistos,

 Inicialmente, nos termos do art. 782, § 3º do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, conforme atualização do débito às fls. 162/169.

 Para tanto, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

incluam o nome da parte executada em seus bancos de dados.

Ademais, a busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal (consulta 

INFOJUD) é medida extrema ainda não justificada, eis que não exauridos 

os meios ordinários de localização.

 Ante o exposto, determino a busca de veículos em nome da parte 

executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 16 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228743 Nr: 17399-35.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. CHIMELLO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 228743.

 Vistos,

 A busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal (consulta INFOJUD) é 

medida extrema ainda não justificada, eis que não exauridos os meios 

ordinários de localização.

 Ante o exposto, determino a busca de veículos em nome da parte 

executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 16 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105470 Nr: 4246-13.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO ALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 Autos nº: 105470.

 Vistos,

 O pedido de redução dos honorários (fls. 325) não deve ser acolhido, 

haja vista que nenhum fato concreto foi trazido pela Financeira para 

sustentar sua postulação.

 Também improcede o pleito para se eximir do pagamento, haja vista que 

tal questão já foi objeto de decisão (fls. 293/294 e fls. 314/315), estando 

preclusa.

 Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça à parte autora 

(fls. 326), cumpre-me pontuar que o valor que lhe tocará a título de 

honorários é pequeno (pouco mais de 01 salário mínimo), devendo ser 

destacado ainda que este Juízo desconhece qualquer perito que faça o 

trabalho para receber ao final do sucumbente, isso no caso de não sê-lo o 

próprio beneficiário da gratuidade.

 Logo, até mesmo para acelerar a marcha do processo, entendo que não 

devo acolher o pedido de fls. 326, cumprindo-me anotar que a decisão de 

fls. 314/315 restou não recorrida.

 Ante o exposto, indefiro os pedidos de fls. 325 e fls. 326.

 Concedo às partes 10 dias para depositarem cada uma 50% dos R$ 

2.250,00 indicados pelo Sr. Perito a título de honorários.

 Após, cumpra-se a decisão de fls. 293/294.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263916 Nr: 27637-79.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL PONÇONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 263916.

 Natureza: Ação de rescisão de contrato.

 Requerente: Loteamento Tarumã II Ltda.

 Requerido: Ezequiel Ponçoni.

 Vistos,

 Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e 

perdas e danos ajuizada em 07 de novembro de 2017por Loteamento 

Tarumã II Ltda em face de Ezequiel Ponçoni, ambos já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que vendeu ao requerido um terreno, 

tendo o mesmo pago apenas a entrada e as sete primeiras parcelas, 

estando inadimplente desde 15/07/16.

 Por conta disso, pugnou pela rescisão do contrato, a reintegração na 

posse do imóvel, além da condenação da parte requerida ao pagamento 

de indenização a título de fruição e do IPTU atrasado.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 21/67.

 A inicial foi recebida às fls. 72, oportunidade em que foi designada 

audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida.

 A parte requerida foi citada às fls. 118, verso, e não apresentou 

contestação, conforme certidão de fls. 126.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida, apesar de pessoalmente citada não 

contestou o pedido inicial, com fundamento no art. 344 do Código de 

Processo Civil, decreto sua revelia.

 Com efeito, diante da revelia da parte requerida e considerando que os 

elementos necessários à formação de minha convicção já se encontram 

coligidos aos autos, sendo desnecessária a realização de outras provas, 

conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, conforme autoriza o 

art. 355, II, do Código de Processo Civil, expondo as razões de meu 

convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

 Ressalto que, muito embora tenha sido decretada a revelia da parte 

requerida, a presunção de veracidade prevista do art. 344 do Código de 

Processo Civil não é absoluta e tampouco leva à procedência automática 

dos pleitos formulados, sendo necessária a comprovação da existência 

dos fatos alegados e não contestados para que haja a procedência do 

pedido.

 Analisando os autos, verifico que a parte autora pretende com o 

ajuizamento da presente demanda a rescisão do contrato de compra e 

venda a prestação de bem imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária.

Diante disso, embora a relação jurídica travada entre as partes deva ser 

regida pela Lei nº 9.514/97, a qual prevê que na hipótese de inadimplência 

do fiduciante deverá ser realizado leilão do bem para quitação do débito, 

verifico que no caso dos autos a existência de alienação fiduciária não 

representa óbice ao pedido de rescisão do contrato, tendo em vista que a 

credora fiduciária é a própria vendedora da unidade imobiliária. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. Rescisão. 

Alienação fiduciária do imóvel que não obsta a rescisão do contrato. 

Credora fiduciária que se confunde com a vendedora, vinculando as duas 

obrigações. Atraso na conclusão das obras de infraestrutura. Contrato 

regido pela Lei nº 6.766/79. Prazo de 3 anos concedido pela Prefeitura não 

cumpr ido .  ( . . . )  Recurso  parc ia lmente  p rov ido .  (TJSP; 

Apelação1004004-17.2016.8.26.0127; Relator (a): Fernanda Gomes 

Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Carapicuíba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2017; Data de 

Registro: 04/08/2017) (Original sem grifo)

 Nessa esteira, verifico que restou comprovado nos autos a contratação 

entre as partes (fls. 43/51) e a inadimplência da parte requerida em 

relação às parcelas mensais por meio dos comunicados e das 

notificações extrajudiciais (fls. 54/66).

Destaco, outrossim, que cabia à parte requerida a prova dos direitos 

impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, nos 

termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

ônus do qual a parte requerida não desincumbiu, pois sequer contestou a 

ação.

 Assim, não resta outra alternativa que não seja o acolhimento do pedido 

formulado na inicial para que seja declarado rescindido o contrato 

celebrado entre as partes e consequentemente a reintegração da parte 

autora na posse do imóvel objeto do contrato.

 Quanto ao pedido de indenização a título de fruição, embora a parte 

autora tenha fundamentado o seu pedido nas perdas e danos em razão do 

período em que a parte requerida permaneceu na posse do imóvel, 

entendo que o seu acolhimento se justifica em virtude da rescisão do 

contrato por culpa da parte requerida que deixou de efetuar o pagamento 

das parcelas pactuadas, tornando possível a retenção de percentual dos 

valores pagos como forma de indenizar o vendedor pelos prejuízos 

suportados.

 Isso porque, não se justifica a condenação da parte requerida à 

indenização por fruição em razão do período em que permaneceu na 

posse do imóvel, uma vez que o objeto do contrato se trata de lote sem 

qualquer benfeitoria. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL EM LOTEAMENTO. Ação 

de rescisão contratual. Sentença de procedência parcial. Rescisão do 

compromisso de compra e venda. Determinação para que o autor restitua 

o imóvel, no prazo de quinze dias contado da sentença, sob pena de 

pagamento de indenização pela fruição do bem, no importe de 0,5% ao 

mês, ou fração de mês, do preço ajustado. Determinação de restituição de 

90% das quantias pagas. Inconformismo da ré. VALOR DA CAUSA. Valor 

da causa que deve ser fixado de acordo com o valor total do negócio a 

ser rescindido, além de eventuais indenizações pretendidas, e não 

somente sobre o valor das prestações efetivamente pagas. Precedentes 

desta Câmara neste sentido. Valor a ser devolvido que deverá ser aferido 
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em sede de liquidação. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. Rescisão do compromisso de compra e venda que se 

deu por culpa do autor. Condenação da ré à devolução de 90% dos 

valores pagos. Pretensão da ré de retenção de 10% sobre o valor total do 

contrato que é descabida, uma vez que contrária ao art. 51, IV do CDC. 

Precedentes. Retenção de 20% sobre os valores pagos que é suficiente 

para indenizar a vendedora pelo desfazimento do negócio. Precedentes 

desta Câmara RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE TAXA DE 

OCUPAÇÃO. Pretensão da ré de recebimento de indenização pela fruição 

do imóvel durante todo o período em que o autor permaneceu na posse do 

bem. Descabida a fixação de taxa de ocupação desde o início da 

ocupação do imóvel, uma vez que o objeto do contrato diz respeito a lote 

sem benfeitorias. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. 

Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO".(V.26311).” 

(TJSP; Apelação 1063438-45.2016.8.26.0576; Relator (a): Viviani Nicolau; 

Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio 

Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro: 

17/10/2017) (Original sem grifo)

 Além disso, ainda que haja previsão contratual do percentual de 0,033% 

no item “b.5)” da cláusula sétima do contrato celebrado, verifico que a sua 

incidência resultaria em cobrança excessiva, em flagrante violação ao art. 

53 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que iria ocorrer a perda 

total das parcelas pagas pelo consumidor e ainda sua condenação em 

valor substancial, sendo certo que a relação mantida entre as partes é 

nitidamente de consumo. Eis o que dispõe o citado art. 53 do CDC:

 “Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis 

mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias 

em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que 

estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor 

que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a 

retomada do produto alienado.”

 Assim, como o valor já pago pelo requerido é bem pequeno, neste caso 

específico, entendo que devo permitir a retenção integral dos valores já 

pagos em razão dos prejuízos suportados pela parte autora.

 Por fim, considerando que restou expressamente pactuado que os 

impostos que incidem sobre o imóvel objeto do contrato ficaram a cargo da 

parte requerida a partir da data da assinatura do contrato, entendo que é 

devido pela parte requerida o valor indicado na inicial a este título. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. 

FRUSTRAÇÃO. IPTU E TAXAS. IPTU e taxas. Pagamento dos impostos 

incidentes sobre o imóvel durante o período de ocupação. Obrigação de 

responsabilidade do comprador. A frustração pela não ocupação do 

imóvel para os fins pretendidos se equipara aos danos morais. Sentença 

mantida. Apelo desprovido. Unânime.” (TJ-RS, Apelação Cível Nº 

70046942918, Vigésima Câmara Cível, Relator: Rubem Duarte, Julgado em 

18/04/2012) (Original sem grifo).

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para declarar rescindido o contrato objeto dos autos, 

restabelecendo o status quo ante, ficando a parte requerida condenada a 

pagar o valor já adiantado a título de indenização, bem como condenada 

ainda ao pagamento dos impostos referente ao imóvel objeto do contrato.

 Considerando que a parte requerida é revel, condeno-a ao pagamento, 

por inteiro, das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 16 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218614 Nr: 8768-05.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Autos nº: 218614.

 Vistos,

 Considerando a certidão de fls. 76, entendo por bem substituir o perito 

nomeado por outro.

Portanto, nomeio como perito o médico Dr. Eli Ambrósio do Nascimento, 

clínico geral, para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, 

desde já, o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo.

Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso, bem como para indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários e comprove sua 

formação.

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

Havendo concordância quanto aos honorários intime-se a parte requerida 

para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, depositar judicialmente o valor 

dos honorários do perito.

Feito o pagamento, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local 

para a realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o 

laudo pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC:

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 16 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150130 Nr: 10145-50.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 Autos nº: 150130.

 Vistos,

 Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher 

as diligências complementares, conforme certidão de fls. 132.

Não havendo novamente êxito na geração da guia pela parte Exequente, 

determino que esta secretaria envie para o e-mail informado às fls. 150/vº 

a respectiva guia de complementação de diligência.

Após, conclusos para análise do petitório de fls. 140.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155035 Nr: 3647-98.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 
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BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 Autos nº: 155035.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Requente: Nelson Ferreira de Lima.

 Requerido: Banco do Brasil S/A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Nelson Ferreira de 

Lima em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos autos.

 Intimada para pagar o valor do débito, a parte Executada, às fls. 403/404, 

apresentou comprovante de pagamento da obrigação.

 A parte Exequente, às fls. 405, pugnou pelo levantamento da quantia 

depositada, tendo o banco Executado, às fls. 408, requerido a extinção do 

cumprimento de sentença.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Diante da satisfação integral da obrigação executada, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Por fim, defiro à parte exequente, o levantamento dos valores 

depositados, mediante a expedição de alvará judicial na conta bancária 

indicada às fls. 405.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 16 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251802 Nr: 18152-55.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGMP- CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 

PAGAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA TEIXEIRA - OAB:201849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 251802.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que já foram realizadas várias tentativas 

de citação pessoal da parte requerida, todas infrutíferas (fls. 24, fls. 36, 

fls. 47, fls. 54 e fls. 55), mesmo após a busca de seu endereço junto ao 

sistema Bacenjud (fls. 40/42).

 Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação 

pessoal da parte requerida, razão pela qual determino sua citação por 

edital, pelo prazo de 30 dias, advertindo-a que caso seja revel, ser-lhe-á 

nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria 

Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226239 Nr: 15206-47.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SOARES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:5699

 Autos nº: 226239.

Natureza: Ação Declaraória.

Requerente: Carlos Soares Cardoso.

 Requerido: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por dano moral e pedido de tutela de urgência ajuizada por Carlos Soares 

Cardoso em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A, ambos qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 83/86 a presente ação foi 

julgada procedente.

Às fls. 88/92 a parte requerida interpôs recurso de apelação, bem como 

às fls. 95/101, a parte requerente apresentou contrarrazões, de modo que 

o recurso foi desprovido (fls. 140/143).

Às fls. 147 a parte requerente pugnou pelo pagamento do débito oriundo 

da presente ação.

Às fls. 148/149, a parte requerida comprovou o pagamento referente à 

condenação.

A parte requerente, às fls. 151, pugnou pela liberação dos valores por 

meio de alvará judicial.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, autorizo o levantamento da importância depositada 

mediante a expedição de alvará, a ser depositado na conta bancária 

indicada às fls. 151.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 
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tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 16 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 16213 Nr: 2430-40.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVECO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON AMÉRICO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:OABMT/5682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Autos nº: 16213.

 Vistos,

 A busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal (consulta INFOJUD) é 

medida extrema ainda não justificada, eis que não exauridos os meios 

ordinários de localização.

 Ante o exposto, determino a busca de veículos em nome da parte 

executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 16 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229329 Nr: 17911-18.2016.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE TAVARES DO COUTO, WILMA 

CERQUEIRA DO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE TEREZINHA ALBERTI ROTAVA, 

ELIZABETH CRISTINA ROTAVA, OLIDETE ROTAVA, OLIVETE JOANITA 

ROTAVA CAVAZZOLA, ODILETE TEREZA ROTAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilário Antônio Fantinel 

Júnior - OAB:20.954/A, João Paulo Miotto Aires - OAB:20.952/A

 Autos nº: 229329.

 Vistos,

 A parte Requerida impugnou, preliminarmente, em sua contestação às fls. 

258/269, o valor atribuído à causa, sustentando que referido valor deve 

corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte Requerente, 

sendo que, in casu, deve refletir o real valor do imóvel objeto da presente 

demanda.

 Assim, argumentou que o valor da causa deve ser R$ 3.177.000,00, haja 

vista que o imóvel foi avaliado nesse valor, conforme fls. 275/277.

Por outro lado, a parte Requerente na impugnação à contestação de fls. 

303/309, requereu a desconsideração da avaliação apresentada pela 

parte Requerida, sustentando que o imóvel corresponde ao valor de R$ 

1.799.971,00, conforme avaliação de fls. 314/320.

É o necessário à análise e decisão.

 Pois bem. In casu, é incontroverso que o valor atribuído à causa pela 

parte Requerente, não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão, posto que deve estar de acordo com o valor do imóvel objeto 

da demanda.

Ademais, verifico que a parte Requerente apenas se insurgiu quanto ao 

valor apresentado a título de avaliação pela parte Requerida.

Assim, a controvérsia cinge-se no fato de que as avaliações realizadas 

para apuração do valor do imóvel apresentadas pela parte Requerida e 

Requerente possuem valores destoantes, tendo sido atribuído ao imóvel, 

respectivamente, o valor de R$ 3.177.000,00 e R$ 1.799.971,00.

Desse modo, para maior celeridade dos presentes autos, entendo por bem 

atribuir ao imóvel e, consequentemente à causa, a média das duas 

avaliações apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, temos:

Avaliação da parte Requerida (fls. 275/277) R$ 3.177.000,00

Avaliação da parte Requerente (fls. 314/315) R$ 1.799.971,00

Média das avaliações R$ 2.488.485,50

 Ante o exposto, acolho parcialmente a preliminar de impugnação ao valor 

da causa e fixo este no montante de R$ 2.488.485,50.

Com fundamento no art. 293 do Código de Processo Civil, determino a 

intimação da parte Requerente para, no prazo de 15 dias, complementar o 

recolhimento das custas, sob pena de extinção.

 Retifique-se junto ao distribuidor, devendo ser também corrigida a capa 

dos autos.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169690 Nr: 10734-71.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO JOABE DELMONDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CARLOS, TV FONTE AGÊNCIA DE 

PUBLICIDADE LTDA-ME - REDE TV CANAL 16

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiani Kerber Diel - 

OAB:21492/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO EVANGELISTA DE 

ÁVILA - OAB:1823-B/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Autos nº: 169690.

 Vistos,

 Os dois cálculos apresentados apresentam erros. A parte exequente 

aplicou percentual de honorários exorbitante, enquanto que a parte 

devedora lançou equivocamente o termo inicial dos juros moratórios, além 

de ter calculado equivocadamente a majoração dos honorários pelo TJMT.

 Assim, passo a liquidar o valor da condenação, corrigindo inicialmente o 

valor pelo INPC, encontrando R$ 10.392,13, conforme cálculo em anexo.

 Quanto aos juros, o montante é de R$ 5.705,16, também conforme cálculo 

em anexo, de modo que o valor total do débito é de R$ 16.097,74.

 Acerca dos honorários, considerando a majoração no julgamento da 

apelação, é devido sob esta rubrica o valor de R$ 1.569,53, estando 

abaixo o detalhamento do cálculo:

R$ 16.097,74 x 15% = R$ 2.414,66

R$ 2.414,66 x 50% = R$ 1.207,33

R$ 1.207,33 + 30% = R$ 1.569,53

 Logo, o valor correto do débito total é R$ 17.667,27.

 Porém, como a parte devedora não depositou nem mesmo o valor 

incontroverso ao peticionar às fls. 186/187, são devidos ainda honorários 

na fase de cumprimento e a multa de 10%. Eis o valor agora devido:

R$ 17.667,27 x 10% = R$ 1.766,72

R$ 17.667,27 + R$ 1.766,72 = R$ 19.433,99
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R$ 19.433,99 x 10% = R$ 1.943,39

R$ 19.433,99 + R$ 1.943,39 = R$ 21.377,38

 Logo, o valor do débito total agora é R$ 21.377,38, já computados os 

honorários das duas fases (conhecimento e cumprimento) e a multa do 

art. 523 do CPC.

 Por fim, como não houve o pagamento voluntário, realizo nesta data o 

BACENJUD já autorizado às fls. 184.

 Aguarde-se a resposta da busca, sendo que as partes deverão ser 

intimadas desta decisão para fins recursais.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 16 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 10820 Nr: 1228-62.2000.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE FREITAS, SANDRA MARIA 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3613-B/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11.623-A

 Autos nº: 10820.

 Vistos,

 Os embargos de declaração de fls. 877/884 não merecem acolhimento, 

haja vista a inexistência de contradição.

A decisão de fls. 875/876 não submeteu o crédito executado às fls. 

865/870 à habilitação na recuperação, tanto que fiz constar 

expressamente que se tratava de crédito extraconcursal.

Na verdade, o que este Juízo determinou é que fosse informado o Juízo 

Universal para que este efetue o pagamento. Registro que este vem sendo 

o entendimento do STJ sobre o tema, estando neste sentido os recentes 

julgados já colacionados às fls. 875/876. Por oportuno, mais uma vez 

transcrevo um dos julgados representativos do atual posicionamento do 

STJ sobre o tema:

 (...) Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de 

recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum 

controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por 

inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 

(...)” (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017)

Anoto que me parece bem razoável a posição adotada, já que o 

pagamento não controlado de todos os créditos posteriores à 

recuperação por autoridade estranha ao Juízo Universal pode acabar 

inviabilizando a recuperação.

Agora, por outro lado, se o Juízo Universal disser que este Juízo pode 

praticar qualquer ato expropriatório para satisfação da dívida, aí sim serão 

por mim tomadas todas as medidas necessárias.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 877/884, 

cumprindo-me advertir a parte exequente acerca da possibilidade de 

imposição de multa em caso de manejo de embargos manifestamente 

infundados, sendo que estou fazendo esta advertência porque foram 

duas decisões sucessivas neste sentido (esta e a decisão de fls. 858).

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 875/876.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 17 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277649 Nr: 7136-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 277649.

Vistos,

A citação com hora certa prescinde de determinação judicial, cabendo ao 

próprio Oficial tomar a medida em caso de suspeita de ocultação.

Assim, que seja realizada mais uma tentativa de citação da executada.

Não sendo a executada citada, caberá ao próprio Oficial de Justiça, 

independentemente de ordem judicial, averiguar se há elementos que 

autorizem a citação por hora certa, nos termos do art. 252 do Código de 

Processo Civil.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 17 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148483 Nr: 8374-37.2012.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX UMBERTO SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:SP-182.961

 Autos nº: 148483.

 Vistos,

 Os embargos de declaração de fls. 219/222 não merecem acolhimento.

 Aliás, conforme será ao final demonstrado, trata-se de recurso 

manifestamente protelatório que deve ser penalizado com multa na forma 

do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

 Mas primeiro analisarei os vícios apontados.

 Pois bem. A primeira insurgência do embargante diz respeito à suposta 

contradição quanto ao correto termo inicial dos juros e da correção 

monetária. Por oportuno, destaco o seguinte trecho da sentença de fls. 

214/218:

 “Também não procede a alegação da parte embargante de que os juros 

de mora devem incidir a partir da citação, pois, tratando-se de obrigação 

positiva e líquida, com data certa de vencimento estampada no título, deve 

incidir o disposto no art. 397 do Código Civil, in verbis: ‘O inadimplemento 

da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em 

mora o devedor’.

 Nessa esteira, os juros de mora e correção monetária devem incidir a 

partir da data de vencimento da dívida e não da citação, não sendo caso 

de aplicação do art. 405 do Código Civil.”

 Ora, a convicção deste julgador está estampada na decisão proferida, 

sendo lição basilar de direito processual civil que embargos de declaração 

não se prestam para rediscutir questão já decidida. Se a parte não está 

satisfeita com a decisão, basta manejar o recurso cabível, sendo 

inadmissível o manejo de embargos de declaração com intensão de 

rediscutir a decisão, notadamente quando se percebe nítido intento de 

procrastinar o processo.

 O segundo ponto questionado diz respeito à suposta contradição havida 

no fato de se reconhecer a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor e, mesmo assim, negar ao embargante a inversão do ônus da 

prova.

 Analisando os autos, me causa espanto o fato do embargante estar 

pretendendo via embargos de declaração rediscutir questão já decidida 

inclusive pelo TJMT.

 Isso mesmo! Após, fundamentadamente, indeferir o pedido de inversão do 

ônus na decisão de fls. 155, a parte embargante manejou recurso de 

agravo de instrumento, tendo o TJMT conhecido e improvido o agravo, 
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conforme decisão de fls. 209/213.

 Destaco que tanto na decisão de primeiro grau quanto na decisão do 

TJMT está didaticamente exposto que a inversão do ônus probatório não 

se opera de forma automática, havendo necessidade de efetivo 

preenchimento dos requisitos legais para que a mesma ocorra. Logo, a 

pergunta que me faço é a seguinte: será que a parte embargante 

realmente acredita que existe contradição?

 A resposta que tenho é absolutamente não, sendo do meu convencimento 

que os embargos foram manejados com nítido intento protelatório, o que 

me faz aplicar a pena prevista pelo parágrafo 2º do art. 1.026 do Código 

de Processo Civil, conforme já tinha adiantado linhas atrás.

 Além disso, não posso deixar de registrar que o princípio da cooperação 

impõe à parte e seus patronos dever de atuação de forma a se buscar 

decisão judicial justa, efetiva e célere, estando neste sentido o art. 6º do 

Novo Código de Processo Civil.

 Sempre reclamam da morosidade do Poder Judiciário, mas o que poucos 

fazem é assumir a parcela de culpa nessa morosidade...

 Ante o exposto, rejeitos os embargos de declaração de fls. 219/222 e 

aplico à parte embargante multa de 2% do valor atualizado do débito 

executado.

Intimem-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 17 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147921 Nr: 7763-84.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DO MATO GROSSO/PARÁ - SICREDI 

SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA FERREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO - OAB:34002-PR

 Autos nº: 147921.

 Vistos,

 O pedido de fls. 115/116 não merece ser acolhido.

 É ônus do devedor provar que o bem realmente se trata de imóvel 

impenhorável, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, que dispõe o 

seguinte:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é 

impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, 

fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou 

pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo 

nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual 

se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer 

natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou 

móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.”

O art. 5º da referida lei, por sua vez, dispõe o seguinte:

“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, 

considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela 

entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser 

possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a 

impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido 

registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do 

Código Civil”

 Diante dos artigos supra, entendo que para o reconhecimento da 

impenhorabilidade é necessária a comprovação de que o imóvel é utilizado 

como moradia familiar, o que não ocorreu no caso dos autos, haja vista 

que a Sra. Márcia atualmente nem reside no local de situação do bem (fls. 

117 e fls. 74).

 Assim, como o petitório de fls. 115/116 veio desacompanhado de 

qualquer prova, tendo a própria executada reconhecido indiretamente que 

não reside no imóvel indicado à penhora, forçoso não se acolher o pedido 

de reconhecimento de impenhorabiliade.

 Destaco mais uma vez que o ônus da prova quanto ao preenchimento dos 

pressupostos da impenhorabilidade compete à parte devedora.

 Nessa esteira, afigura-se inexorável o não acolhimento da pretensão da 

parte executada para que seja reconhecida a impenhorabilidade alegada.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 115/116.

Quanto ao prosseguimento do feito, em primeiro lugar determino que seja 

corrigido o termo de penhora de fls. 86, uma vez que a Sra. Marcia é 

proprietária de apenas 50% do imóvel de fls. 74.

Assim, lavre-se novo termo, devendo a parte exequente providenciar o 

registro da penhora na matrícula.

Caso tenha sido feito o registro do termo anterior, fica desde já ordenada 

a baixa do mesmo após o novo registro.

Após, proceda-se à avaliação do bem, atentando-se o Sr. Oficial para o 

fato de que há condomínio pro indiviso, sendo de propriedade da 

executada apenas 50% do bem.

Feito isto, intime-se a devedora da penhora e da avaliação por meio de seu 

advogado constituído (fls. 117), cumprindo-me anotar que o 

comparecimento espontâneo supre a falta de citação.

Sem prejuízo, intime-se o condômino, devendo a parte exequente declinar 

nos autos seu endereço.

Após serem tomadas todas estas providências, novamente conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 17 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 234983 Nr: 1065-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA ME, CARLOS HENRIQUE KASUHIRO MUNAKATA, NASIELI DO 

AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Autos n.º 234983.

Vistos,

Às fls. 164/165 encontra-se acostado minuta de um acordo, contudo, 

verifico que não encontra-se firmado pelos embargantes, o que, por ora, 

impede sua homologação.

Assim, intime-se a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ratifique os termos do acordo de fls. 164/165.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224817 Nr: 14098-80.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME, CARLOS HENRIQUE KASUHIRO MUNAKATA, 

NASIELI DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 224817.

Vistos,

Às fls. 82/83 encontra-se acostado minuta de um acordo, contudo, 

verifico que não encontra-se firmado pelos executados, o que, por ora, 

impede sua homologação.

Assim, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ratifique os termos do acordo de fls. 82/83.

 Às providências.

Cumpra-se.
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 Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 57105 Nr: 6576-51.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY WALMOR SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Autos nº: 57105.

 Vistos,

 Inicialmente, nos termos do art. 782, § 3º do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes.

 Para tanto, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

incluam o nome do executado em seus bancos de dados.

Também defiro o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT, com vista a 

obter informações acerca do rebanho de propriedade do executado.

Ademais, determino a busca de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de RENAJUD), determino desde já a suspensão sine 

die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí 

começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do 

CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 17 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285639 Nr: 13593-21.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIRA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMOVEIS MARTINELO, MARIANA 

MIGUEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 285639.

 Vistos,

 Com fundamento no parágrafo único do art. 145 do Código de Processo 

Civil, declaro-me suspeito para processar e julgar este processo, 

ordenando a remessa dos autos ao meu substituto legal.

 Anote-se na capa dos autos a suspeição afirmada.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169690 Nr: 10734-71.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO JOABE DELMONDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CARLOS, TV FONTE AGÊNCIA DE 

PUBLICIDADE LTDA-ME - REDE TV CANAL 16

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiani Kerber Diel - 

OAB:21492/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO EVANGELISTA DE 

ÁVILA - OAB:1823-B/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Autos n.º 169690.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Assim, defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte 

executada, via RENAJUD, formulado às fls. 180/182.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis, pois trata-se de diligência que deve ser realizada pela própria 

parte interessada.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 18 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161839 Nr: 12744-25.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. A TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA, 

VALDIR MARCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT, 

RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 Autos nº: 161839.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 227, para que os autos sejam remetidos ao 

contador judicial para a liquidação da sentença, uma vez que os cálculos a 

ser elaborados não são complexos, devendo ser providenciado pela 

própria parte autora, de acordo com os critérios estabelecidos na 

sentença.

 Com a juntada dos cálculos pela parte autora, intime-se a parte requerida 

para se manifestar, no prazo de 15 dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 18 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 287091 Nr: 14842-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO PAULO-SP, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARTINS DA SILVA FILHO - 

JURIDICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvin Figueiredo Leite - 

OAB:178.551-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 29 v., no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292696 Nr: 19196-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ALTO TAQUARI-MT, OMNI S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO HENRIQUE FREITAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Jardim Parati, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290888 Nr: 17704-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFA&AL, ADA, JFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Jardim Parati, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162424 Nr: 13795-71.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSO LUIZ ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE MOURA 

ZANATTA - OAB:OAB/MS14.278, PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - 

OAB:10071/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 Autos nº: 162424.

 Vistos,

 Elso Luiz Zanatta opôs embargos de declaração em face da decisão de 

fls. 913, sustentando ter havido omissão quanto ao pedido de 

comparecimento do perito em audiência para prestar esclarecimentos.

 É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos merece acolhimento.

 Isso porque reconheço a alegada omissão na decisão de fls. 913, haja 

vista que não foi analisado o pedido de comparecimento do perito em 

audiência para prestar esclarecimentos.

 Diante disso, determino a intimação do perito para que compareça à 

audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 477, § 3º do 

Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, 

pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

(...)

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá 

ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as 

perguntas, sob forma de quesitos.”

 Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de 

Processo Civil, acolho os embargos de declaração para o fim de corrigir a 

decisão de fls. 913, ficando a presente decisão fazendo parte integrante e 

indissolúvel.

 Cumprida a determinação acima, voltem-me os autos conclusos para a 

realização da audiência de instrução e julgamento já designada.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 19 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264287 Nr: 27881-08.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NEVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CREDITO, FINANC. E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:OAB/MS 8.659

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 105/114 e de fls. 115/125 

foram interpostos no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, 

§ 1.º, do CPC, intimo a parte autora para para contrarrazoar o recurso de 

fls. 115/125 e a parte requerida para contrarrazoar o recurso de fls. 

105/114, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278839 Nr: 8108-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 28, no prazo de 05 (cinco)dias. 

Certifico ainda que, intimo a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o pagamento do importe de R$ 2.028,00 (dois mil e vinte e oito 

reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial de 

justiça MANOEL REIS CANGUSSU RIBEIRO, mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105073 Nr: 3843-44.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. D. MENDES & CIA LTDA ME, JOSÉ DIMAS 

MENDES, JOSE PIRES DA TRINDADE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - OAB:3559/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre o ofício e 
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documentos de fls. 206/211, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do 

processo ser remetido à Central de Arquivamento e Arrecadação.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 119772 Nr: 9651-93.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para efetuar o pagamento dos 

emolumentos devidos ao Cartório do 1º Ofício, nos moldes mencionados 

no ofício de fl. 564, no prazo de 05 (cinco) dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102118 Nr: 989-77.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA DA COSTA GOMES, MRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão de fls.233, intimo o patrono da parte 

autora para que, no prazo legal, regularize a representação processual de 

Moisés Rodrigues Gomes, vez que que o instrumento de mandato de fls.21 

foi subscrito por sua genitora, na qualidade de representante legal, à 

época da propositura da ação. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 55106 Nr: 4675-48.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARVELINA CARDOSO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNADA VILELA ZAGATTO - 

OAB:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, objetivamente, informar nos 

autos o endereço atualizado da autora, para cumprimento do disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135860 Nr: 6075-24.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO MARIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença, visto que 

em razão dos fundamentos já consignados quanto a demonstração da 

condição de segurado idade e tempo de serviço especial, 

considerando-se ainda a natureza alimentar do benefício conjugada a 

hipossuficiência da parte autora, patente a aplicabilidade dos preceitos 

atinentes a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. No 

tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 

487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. Intime-se. Certifique-se.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Às 

providências.. NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam, sob o ditado do MM. Juiz.Marcos Terencio Agostinho 

PiresJuiz de DireitoAutora:Advogado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135605 Nr: 5781-69.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORCILIA BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consta no sistema apolo que o cadastro do patrono da parte autora, Dr. 

Jobé Barreto de Oliveira, está inativo em virtude de seu falecimento na 

data de 04/08/2017, desta forma, as publicações de fls. 95/96 ocorreram 

após seu passamento, diante disso, encaminho os autos conclusos para 

análise superior.Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 126252 Nr: 5201-73.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARDOZO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando detidamente os autos verifica-se que no acórdão de fls. 

155/159 constou: " inexistência de difença a ser paga", deste modo, intimo 

a parte autora para que, no prazo legal, requeira o que de direito, sob 

pena dos autos serem remetidos ao setor de arquivo, conforme 

determinação de fls.166/169. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206018 Nr: 19574-36.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifica-se que o substabelecimento mencionado 

na impugnação à contestação de fls.87/97 não lhe acompanhou, diante 

disso, intimo os advogas subscreventes da supracitada peça processual, 

Dr. Wilker Chisti Correa; Dra. Kessila Rodrigues Lopes, para que colacione 

aos autos o instrumento de mandato pertinente. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 126252 Nr: 5201-73.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARDOZO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139412 Nr: 9883-37.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSO MADEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) herdeiros;c)inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o 

patrono do de cujus para que indique os sucessores do autor, os quais 

deverão ser intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 

– quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:Caso, após a 

homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao teto de 60 

(sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento mediante RPV, 

notadamente tendo em vista a incidência dos juros e correção monetária, 

fica determinado o seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se 

manifeste a respeito, sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, 

desde que o patrono possua poderes específicos para tanto, fica desde já 

acolhida a renúncia. Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser 

preenchida com o valor do teto de 60 salários mínimos, devendo ser 

preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem como dos juros 

proporcionalmente aos valores totais, nos termos da planilha COREJ 

desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser anotada a 

data-base do mês de expedição da requisição;b)não havendo renúncia, 

deverá a parte autora formalizar pedido de execução na forma do art. 534 

do Código de Processo Civil c/c art. 100 da Constituição Federal de 1988, 

ficando desde já autorizada a requisição do pagamento via precatório dos 

valores incontroversos, conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 

535 do CPC.3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:Caso 

a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase de 

cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores 

nos autos e comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com 

as baixas e cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 196462 Nr: 12049-03.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE SOUZA CONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 240991 Nr: 9106-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MAGNON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9106-42.2017 (Cód. 240991)

VISTOS, ETC.

Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo requerido à fl. 96.

Transcorrido o referido lapso temporal, volvam-me os autos conclusos 

para apreciação dos demais requerimentos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 289086 Nr: 16305-81.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MACHADO MIRANDA DOS REIS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º - 18715-15.2018.811.0055 – Cód.299086

VISTOS.

Trata-se de Ação Ordinária de Concessão de Auxilio Doença intentada por 

ELIANE MACHADO MIRANDA DOS REIS ALMEIDA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS.

Em analise dos autos constatei que o endereçamento da está equivocado 

e que não consta assinatura do patrono da autora na peça de ingresso.

Sendo assim, nos termos do art.321 do CPC, necessário que o autor 

emende a inicial, a fim de sanar os equívocos acima citados.

 Ante o exposto:

1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, 

sob pena de indeferimento da mesma.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Tangará da Serra-MT, 17 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 292254 Nr: 18830-36.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROZENIR ZANARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º - 18830-362018.2018.811.0055 – Cód.292254

VISTOS.

Trata-se de Ação Ordinária de Concessão de Auxilio Doença intentada por 

ROSENIR ZANARDI, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS.

Em analise dos autos constatei que o endereçamento da está equivocado 

e que não consta assinatura do patrono da autora na peça de ingresso.

Sendo assim, nos termos do art.321 do CPC, necessário que o autor 

emende a inicial, a fim de sanar os equívocos acima citados.

 Ante o exposto:

1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, 

sob pena de indeferimento da mesma.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Tangará da Serra-MT, 17 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 291650 Nr: 18359-20.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI ROQUE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º - 18359-20.2018.811.0055 – Cód.291650

VISTOS.

Trata-se de Ação Ordinária de Concessão de Auxilio Doença intentada por 

VANDERLEI ROQUE DE OLIVEIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS.

Em analise dos autos constatei que o endereçamento da está equivocado, 

sendo este requisito para processamento do feito é necessário que o 

autor emende a inicial, a fim de sanar o equívoco acima citado.

 Ante o exposto:

1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, 

sob pena de indeferimento da mesma.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Tangará da Serra-MT, 17 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 292671 Nr: 19179-39.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIRA EL HALABI DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA DANIELLY SORNAS 

TREVISAN - OAB:52237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º - 19179-39.2018.811.0055 – Cód. 292671

VISTOS.

Trata-se de Ação Ordinária de Concessão de Auxilio Doença intentada por 

SAMIRA EL HALABI DIAS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS.

Os benefícios decorrentes de acidente de trabalho, ou seja, as ações e 

medidas cautelares relativas a natureza acidentária (acidente do trabalho) 

serão processados na Justiça Estadual (comum), e os recursos, 

necessariamente, são dirigidos ao respectivo Tribunal de Justiça do 

Estado. Portanto, compete à justiça comum dos Estados apreciar e julgar 

as ações acidentarias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social, visando ao benefício, aos serviços 

previdenciários e respectivas revisões correspondentes ao acidente do 

trabalho.

 Assim, considerando que não há nos autos documento que comprove a 

natureza acidentaria da enfermidade alegada nos autos, intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, juntando aos autos 

documentos que justifiquem seu pedido e que ensejam a tramitação da lide 

perante esta Justiça Estadual, bem como laudo de pericia administrativa 

marcada as fls. 23v.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Tangará da Serra-MT, 15 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125447 Nr: 4460-33.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MODESTO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, verificando incosistência na publicação de 

expediente de fl. 113, eis que não constou o nome do advogado da parte 

autora, procedi as anotações necessárias no Sistema Apolo e, renovo o 

ato de intimação da parte autora, dos termos da sentença, a seguir: (...) 

Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. P.I.C. Após o trânsito em julgado 

da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140781 Nr: 83-48.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UKAB, GKAB, GERALDO ALVES BATISTA, MAB, GKAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "97" impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas razões 

finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123609 Nr: 2656-30.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSS, GIVANET DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 
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OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, visando atender a Resolução 11/2014-TP, que 

menciona que os depósitos judiciais devem ser pagos através de alvará 

eletrônico, encaminhei cópia do(s) ofício(s) COREJ existentes nestes 

autos ao referido departamento, através de malote digital, para que os 

valores sejam devidamente vinculados nestes autos. Assim, intimo a parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre o(s) referido(s) ofício(s) 

e fornecer seus dados bancários para possibilitar a expedição do 

almejado alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140266 Nr: 10818-77.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FIRMINO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da informação de fl. 

146-v, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126515 Nr: 5475-37.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS GRANZOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consta no sistema apolo que o cadastro do patrono da parte autora, Dr. 

Jobé Barreto de Oliveira, está inativo em virtude de seu falecimento na 

data de 04/08/2017, desta forma, a publicação de intimação de fls. 91 

ocorreu após seu passamento, diante disso, encaminho os autos 

conclusos para análise superior.Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147664 Nr: 7479-76.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDINO LOURENÇO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ , e tendo em vista o decurso do prazo estipulado no 

agendamento de fls.124, intimo a parte autora para que colacione ao feito 

o resultado do pedido administrativo sob enfoque nos autos, no prazo 

legal.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143934 Nr: 3503-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMIR VIGUINI PIOVESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, não 

tendo as partes apresentados novos requerimentos.

 Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.Sem custas e 

despesas processuais.

Considerando-se que restou frustrada a comunicação do levantamento 

dos valores renove-se, por carta, a intimação do autor sobre o 

levantamento.

Frustrada por mudança de endereço intime-se o patrono para atualizar o 

endereço da parte para renovação da diligência.

Frustrada ambas as providências, intime-se por edital.

Após, certificada a intimação pessoal do levantamento, ainda que por 

edital e decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias. Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142623 Nr: 2061-60.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS MOREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO o cálculo apresentado pela Autarquia às fls. 

140-verso/142.Dessa feita, EXPEÇA-SE requisição de pagamento, 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

(...)Expedida a RPV e/ou precatório, INTIMEM-SE as partes para que 

requeiram o que de direito(...)não havendo nenhuma insurgência após a 

requisição acima, desde já(...)DEFIRO a expedição de alvará de 

levantamento.(...)Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do 

art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

(...)Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já 

também deliberado o seguinte:1 – quanto à eventual sucessão 

processual:Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:a) havendo dependentes 

habilitados na pensão por morte, pague-se a estes;b)não existindo 

dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito por decisão 

preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes iguais para 
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os aludidos herdeiros;c)inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, 

INTIME-SE o patrono do de cujus para que indique os sucessores do autor, 

os quais deverão ser intimados pessoalmente para habilitar-se no 

presente feito. 2 – quanto à eventual sucessão do procurador da 

parte:Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos 

na fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores 

nos autos e comunicada a parte exequente, CONCLUSOS para a extinção 

da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139690 Nr: 10190-88.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALVA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, VANESSA LUZIA DOS SANTOS MARQUES - 

OAB:19.913-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 130, bem como diga 

sobre a manifestação de fls.131v, requerendo o que de direito, no prazo 

legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150726 Nr: 10825-35.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 128, bem como diga 

sobre a manifestação de fls.129v, requerendo o que de direito, no prazo 

legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191516 Nr: 7894-54.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERINO SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o contido na certidão retro, intimo a parte 

autora/exequente para que, querendo, promova o cumprimento de 

sentença, conforme determinado no item b.2 das fls. 166, requerendo o 

que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 273412 Nr: 3750-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3750-32.2018 - Cód. 273412

 VISTOS ETC.

1. os presentes embargos são tempestivos, conforme certidão de fls. 213; 

motivo pelo qual recebo-os para discussão.

2. De acordo com o artigo 919 - A, § 1º, do NCPC a concessão do efeito 

suspensivo aos embargos depende, necessariamente, do preenchimento 

cumulativo dos seguintes requisitos: Existência de pedido expresso do 

embargante, relevância dos fundamentos apontados nos embargos, 

perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em 

decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela 

penhora, depósito, ou caução suficiente.

3. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que os requisitos se 

encontram presentes, haja vista que já foram penhorados bens do 

embargante, que servem como garantia do juízo, bem como se comprovou 

o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação que 

causaria o prosseguimento da execução.

4. Assim, com fulcro no art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, 

suspenda-se a execução até decisão final da ação interposta, conforme 

art. 921, inciso II, do mesmo diploma legal, certificando nos autos 

principais.

5. Intime-se a embargada para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.

 6. Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

(art. 355, NCPC) ou designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nos termos do art. 920 do Novo Código de Processo Civil.

Intimem-se. Certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 11 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 282729 Nr: 11254-89.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMAX NUTRIÇAO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 1254-89.2018 - cód. 282729

Vistos.

1. Diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, 

bem como ante a ausência da parte contrária, cancelou-se a audiência de 

conciliação designada nos autos.

2. Foram suscitadas preliminares na contestação apresentada pelo 

requerido; sendo assim intime-se o autor para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias.

 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, 15 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 292963 Nr: 19381-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEILDO VERAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não obstante, salvo em casos excepcionais, não é possível a concessão 

da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, quando a medida importar 

em inclusão de vantagem pecuniária em folha de pagamento, 

reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de 

vantagens a servidor público.Neste sentido:AGRAVO REGIMENTAL EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. PERCEPÇÃO DE GAP NA REFERÊNCIA V DE 

FORMA INTEGRAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO 

DE LIMINAR. DEFERIDO. OFENSA AO § 2º DO ART. 7º DA LEI Nº 12.016/09 

CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conquanto seja 

possível medida liminar em mandado de segurança contra a Fazenda 

Pública, a sua concessão sofre determinadas limitações legais, dentre as 

quais a de ser inadmissível o provimento de urgência quando a medida se 

esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, bem como importar em 

aumento ou extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza. 

Hipótese em que a concessão de liminar determinando a manutenção nos 

proventos do impetrante dos valores referentes à GAP, no nível V, 

contínua e proporcional, acarreta manifesta ofensa ao § 2º do art. 7º da 

Lei nº 12.016/09 e § 3º do art. 1º da Lei nº 9.494/97. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A DECISÃO RECORRIDA. 

(TJ-BA; AgRg 0008043-52.2016.8.05.0000/50000; Salvador; Seção Cível 

de Direito Público; Relª Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus; Julg. 

27/07/2017; DJBA 03/08/2017; Pág. 214)Assim, tendo em vista o acima 

exposto, ausente os requisitos legais, INDEFIRO, pois, o pedido de 

antecipação de tutela. CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 

231 ambos do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Tangará 

da Serra, 16 de outubro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 101733 Nr: 643-29.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Autos nº. 643-29.2008 – Cód. 101733

Vistos..

Tendo em visa que a parte exequente além de concordar com o cálculo 

apresentado, ainda expressou desinteresse na atualização do mesmo, 

determino que sejam expedidas as requisições de pequeno valor para 

satisfação do crédito, já homologado às fls. 301.

Após, arquivem-se estes autos com baixa na Distribuição.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tangará da Serra, 16 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 291653 Nr: 18365-27.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DINNEBIER BEZERRA DE JESUS, JOSE 

HENRIQUE DINNEBIER BEZERRA DE JESUS, MILENA BEZERRA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata M. de A. V. Neto Debesa 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 18365-27.2018 (Cód. 291653)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por Cristiane Dinnebier Bezerra 

de Jesus e outros em face do Estado de Mato Grosso.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de modo a dar concretude 

ao artigo 2.º, § 4.º da Lei n.º 12.153/2009 que determina a competência 

absoluta nesses casos.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, determino que 

o feito seja redistribuído ao Juizado Especial desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 191516 Nr: 7894-54.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERINO SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150726 Nr: 10825-35.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 
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OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) habilitados, intime-se o patrono do de cujus para que indique os 

sucessores do autor, os quais deverão ser intimados pessoalmente para 

habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para 

RPV:Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes 

excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de 

pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos 

juros e correção monetária, fica determinado o seguinte:a)intime-se a 

parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo certo que, 

havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua poderes 

específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, 

neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do teto de 60 

salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor principal 

corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores totais, nos 

termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem como 

deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da requisição;b)não 

havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de execução 

na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à eventual 

sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139690 Nr: 10190-88.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALVA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, VANESSA LUZIA DOS SANTOS MARQUES - 

OAB:19.913-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276706 Nr: 6335-57.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando as razões apresentadas pelo agravante às fls. 104/114, não 

vislumbro fatos ou fundamentos novos que justifiquem a modificação da 

decisão de fls. 77/v, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios 

fundamentos (RAI nº. 1011351-43.2018.8.11.0000).

Considerando-se a atribuição de efeito suspensivo pelo Agravo de 

Instrumento, suspenda-se os autos até o exame de mérito do pedido de 

gratuidade em grau recursal.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 218615 Nr: 8770-72.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134 OAB/ES

 [...]Ante o exposto, JULGO PARCIALMNTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, confirmando a liminar deferida em fls. 42/43, para o 

fim de determinar que a requerida proceda com a baixa imediata do 

gravame indevidamente inserido no veículo do autor, VW/POLO/16V, 

ano/modelo, 2002/2003, prata, placa DHV 3806, Renavam 790812878, bem 

como indenize a parte autora, a título de danos morais, no valor fixado de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação acima e por 

tudo mais que dos autos consta.O valor deverá ser corrigido pelo INPC, a 

contar da data da presente sentença (Súmula 362, STJ), incidindo-se 

ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo artigo 406 do 

Código civil, a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do 

STJ.Considerando a irresignação do requerido em realizar a baixa da 

restrição, oficie-se ao DETRAN/MT para proceder com a baixa da restrição 

no veículo do autor, nos termos desta sentença, devendo informar, no 

prazo de 30 dias, o atendimento do comando judicial.Em atenção ao 

princípio da causalidade e ao disposto na súmula nº 326 do STJ , condeno 

a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios do patrono da requerente, os quais estabeleço em 10% do 

valor dado à causa.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Com o transito em 

julgado, e certificado o decurso do prazo de 30 dias sem pedidos de 

cumprimento da sentença, proceda-se o arquivamento do feito. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 110839 Nr: 1067-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, AMANDA BORGES LANGE ADRIEN - OAB:16437, JEANNE 

KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, JESSICA CAROLINA OLIVEIRA 

LOPES ARGUELLO - OAB:OAB/MT 15.330, MARCELO AUGUSTO 

BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO 

DOS SANTOS - OAB:31694, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DO LAUDO PERICIAL ACOSTADO AS FLS. 433-454, NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 214448 Nr: 5575-79.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Suzuki Motos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIS DE LIMA RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa 

nos sentido de intimar o Advogado da parte autora, para se querer 

impugnar a contestação apresentada pela Defensoria Pública, tendo em 

vista que a mesma foi nomeada como curador especial da parte requerida, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 289052 Nr: 16274-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE JESUS GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca do complemento de diligência 

do oficial de justiça para que recolha o valor de R$ 440,88(quatrocentos e 

quarenta reais e oitenta e oito centavos), referente as diligências 

efetuadas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 287541 Nr: 15242-21.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYANE PRISCILA MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEM PRODUÇOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Inicialmente, considerando a concordância das partes (fl. 44), recebo o 

aditamento da inicial, nos termos do inciso II do artigo 329 do Código de 

Processo Civil, com o fim de incluir no polo passivo da demanda Sandro 

Jeferson de Andrade.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, com a inclusão de Sandro Jeferson de 

Andrade no polo passivo.

Outrossim, nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo 

nova audiência de tentativa de conciliação para o dia 28 de novembro de 

2018, às 13h00min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja 

data fora designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação para ambos os requeridos, e quedando-se os mesmos 

inertes, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 

inicial, conforme artigo 344, do CPC.

Cite-se e se intimem, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1737 Nr: 48-50.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OLIDETE ROTAVA E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA NATÉRCIA DA SILVA 

- OAB:OAB/MG 67.847, GERALDO MAGELA LEITE - OAB:65842/MG, 

GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN - OAB:81424/MG, JOSE DE ARIMATÉIA 

SALES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG-24267

 Vistos em correição,

Conforme preceitua o §3º do artigo 3º do Código de Processo Civil, a 

conciliação deverá sempre ser estimulada pelos juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 

do processo judicial.

Outrossim, no processo executivo, quando o magistrado visualizar a 

possibilidade de que os litigantes concretizem uma composição, restará 

cabível a realização de audiência de conciliação.

Desse modo, considerando a expressa manifestação das partes (fls. 

645/646 e 649), designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 

21 de novembro de 2018, às 16h00min (MT), devendo os autos serem 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.

Não obtida à composição, oportuniza manifestação das partes e 

encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288779 Nr: 16094-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI, HITLER SANSÃO 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABNER RAABY SOUZA BENNERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do autor para manifestar acerca do complemento de diligencia 

do oficial de justiça esclareço que o valor de R$ 36,74 destinados ao 

custeio das despesas de diligência não foram suficientes, portanto, 

solicito da parte autora que providencie o pagamento de complementação 

de diligências no valor de R$ 146,96 (cento e quarenta e seis reais e 

noventa e seis centavos), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 183649 Nr: 1712-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL MARCOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 96/108.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292034 Nr: 18637-21.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR BARIVIERA, CLAIR BARIVIERA, 

CLEONILCE CRISTOFOLI BARIVIERA, MARINO JOÃO ZIANI, IVETE 

TEREZINHA ZIANI, JACIR BARIVIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Jeus Oliveira dos 

Santos - OAB:7.690/PA, Eder Augusto dos Santos Picanço - 

OAB:10.396/PA, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifica-se que a parte requerente colacionou aos 

autos cópia de documentos com fins de instruir a exordial, todavia, os 

documentos acostados às fls.29/V,30/V,31/V,37/V,46/48 e 56/57 

encontram-se parcialmente ilegíveis não sendo possível acompanhar a 

evolução do débito.

Assim, intime-se o autor para sanar as irregularidades juntando 

novamente com melhor resolução os documentos já mencionados, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem cumprimento pela parte autora, intime-se aquela 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292741 Nr: 19220-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME LIBORIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, não se constata a constituição em mora do devedor, 

visto que a notificação de fl. 27V sequer chegou a ser entregue, 

constando como motivo da devolução “Mudou-se”, razão porque não 

preenchidos os requisitos do art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69.

Outrossim, a mora é condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão , nos termos do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69 e 

pode se dar por meio de notificação extrajudicial realizada por Cartório de 

Títulos e Documentos , o que não se desincumbiu o requerente.

Além disso, consoante certidão de fl. 31, não há notícias nos autos do 

pagamento de custas referente os emolumentos da distribuição e 

contadoria, nos termos do Provimento n. 08/2002/CM.

Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte requerente para comprovar a mora do devedor e realizar o 

pagamento da referida taxa no valor de R$ 110,19, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292955 Nr: 19372-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação monitória ajuizada por Banco Bradesco S/A em 

desfavor de Daniele Miranda da Silva, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe, objetivando o recebimento dos valores 

correspondentes ao contrato de emprestimo de fls. 48/51.

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, 

sendo evidente o direito do autor, de sorte que a presente ação monitória 

é pertinente, nos termos do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil.

Diante disso, defiro a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos postulados na inicial, fixando os honorários advocatícios 

em 5% do valor da causa (CPC, artigo 701, caput). Anote-se que, caso o 

requerido cumpra o mandado, ficará isento do pagamento das custas 

processuais (§1º).

Conste, ainda, que no mesmo prazo poderá o requerido oferecer 

embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 

de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(§2º).

Expeça-se o necessário e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281534 Nr: 10252-84.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A, CNH 

INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, MUNIR YUSEF JABBAR - OAB:10.582-MS, 

SHAILLA STREPPEL JABBAR - OAB:14.574/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - 

OAB:15686-A, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - OAB:OAB/PR 24.498, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que o Cartório Distribuidor deixou de 

certificar a data e forma de distribuição/redistribuição do presente feito, 

constando somente a dos demais processos conexos.

Assim, remetam-se o feito ao Cartório Distribuidor para complementação 

da certidão retro com inclusão das informações pendentes acerca da 

distribuição/redistribuição da presente ação.

Outrossim, considerando que a certidão de fl. 654 atesta a pendencia 

somente dos emolumentos de distribuição, restam prejudicados os 

embargos de declaração e o pedido de parcelamento em razão do singelo 

valor da taxa de Distribuição, conforme certidão retro.

Assim, sem prejuízo das determinações supra, intimem-se os autores para 

recolhimento da taxa de distribuição no valor de R$ 110,19 (cento e dez 

reais e dezenove centavos), nos termos do Provimento nº 08/2002/CM.

Com a resposta do Distribuidor e pago os emolumentos pendentes, 

retornem os autos conclusos para as demais deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282393 Nr: 10924-92.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. P. COMERCIAL DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO JOSÉ VACCARI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação monitória ajuizada por E. P. Comercial de Materiais 
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Elétricos Ltda. em face de Lauro José Vaccari Garcia, visando o 

recebimento dos valores correspondentes as notas fiscais colacionadas 

aos autos às fls. 21/28.

Deferiu-se a expedição de mandado de pagamento (fl. 30), sendo que 

apesar de devidamente citado (fl. 40), o requerido se quedou inerte (fl. 

41).

Não havendo embargos e nem pagamento, converto a decisão inicial 

mandamental em título executivo judicial. Igualmente, converto o mandado 

inicial em mandado executivo, conforme §2º do artigo 701 do Código de 

Processo Civil.

Procedam-se às retificações necessárias.

Intime-se o exequente para que colacione aos autos demonstrativo 

atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Posteriormente, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor da dívida, acrescidos dos honorários advocatícios, 

que desde já fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob 

pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários à 

expropriação de tantos bens quantos forem necessários para a 

satisfação da obrigação.

Decorrido o prazo sem as providências pela parte executada, intime-se a 

exequente para promover o prosseguimento do feito, com a indicação de 

bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138766 Nr: 9192-23.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CANDIDO BETTONI SOBRINHO, NILDO 

LANZARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Wagner Luis Franciosi 

Gomes em face de José Candido Bettoni Sobrinho e Nildo Lanzarim, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Praticados vários atos processuais, este Juízo determinou o levantamento 

dos valores bloqueados junto ao sistema Bacenjud em favor das partes 

(fls. 643), sendo expedidos alvarás às fls. 664/665, por consequência 

intimadas as fls. 667/668.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 199990 Nr: 14798-90.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA TELOKEN - 

OAB:20999/O, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por José Alves 

dos Santos, em desfavor de Carrasco & Silva Ltda-Me, objetivando o 

percebimento por condenação em indenização por danos morais e 

restituição dos valores pagos, totalizando o valor de R$ 10.829,38, 

conforme cálculos de fls. 167415/420.

Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Fica os executados advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158856 Nr: 7451-74.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA FILHO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, visto que 

tal procedimento deve se dar por meio de incidente processual autônomo.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, indicando-se bens 

penhoráveis, sob pena de suspensão e posterior arquivamento.

Quedando-se o exequente inerte, cumpra-se integralmente o despacho de 

fl. 110.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249361 Nr: 16106-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE RICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando que o processo se encontra paralisado desde 30/05/2018 

em razão da inércia do requerente em indicar endereço para localização 

do veículo objeto dos autos ou o que entender de direito, intime-se 

pessoalmente o requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o 

regular prosseguimento do feito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, sob pena de extinção.

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, encaminhe os autos 

conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141458 Nr: 804-97.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR GOMES PINHEIRO, FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI, WALMIR A. PEREIRA 

MACHIAVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIOSEG - SEGURANÇA PRIVADA, GILMAR 

GOMES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4284/MT, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284/MT, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4617/MT

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 1020/1022.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227495 Nr: 16260-48.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJLRDS, EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA, SPLRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Fernando 

José Lima Rodrigues da Silva e Sarah Pollyane Lima Rodrigues da Silva em 

face de Gente Seguradora S/A, objetivando o recebimento de valores 

arbitrados na sentença de fls. 93/94.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 102).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 116856 Nr: 6886-52.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Tecnoeste 

Máquinas e Equipamentos LTDA, em desfavor de Felix Umberto Simoneti, 

objetivando o pagamento da quantia de R$ 208.586,01 definidos em 

sentença monitória de duplicatas mercantis e honorários de sucumbência 

definidos no acórdão à fl.357, fixado em 15% do valor do débito.

Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Fica os executados advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 177712 Nr: 19790-31.2014.811.0055

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: QUEILA RAMOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA FILHO, MARIA DAS GRAÇAS 

SOUTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, LUCELIA OLIVEIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Vistos em correição,

Intimem-se as partes do retorno dos autos para manifestação, no prazo de 

30 dias.

Decorrido o prazo, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272393 Nr: 2962-18.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E 

REPRESENTAÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando que a audiência de fl. 70 restou infrutífera, diante da 

ausência do requerido, visto que não citado, designo nova data de 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 12 de dezembro de 2018, 

às 13h00min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro 
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Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Outrossim, consoante requerimento de fls. 88/89, expeça-se o necessário 

para promover a citação da empresa requerida, instruindo-se o missiva 

com cópia da mencionada petição.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283252 Nr: 11713-91.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VALEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Sanchez Roman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas 

e danos morais ajuizada por João Batista Valejo em desfavor Osvaldo 

Sanchez Roman, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Inicialmente, concedo a parte autora benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo 

em caso de alteração da sua situação.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 21 de novembro de 2018, às 

14h30min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280129 Nr: 9069-78.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FRANCISCO PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - 

OAB:25.175/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada por João Francisco 

Pereira Neto em desfavor de Sita Imobiliária de Tupã Para Agricultura Ltda, 

todos qualificados no encarte processual em epígrafe, objetivando a 

adjudicação do lote nº 08-C, quadra 58, 119,35m2, do loteamento da Planta 

Geral, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 21 de novembro de 2018, às 

15h00min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, I, do CPC, iniciar-se-á o prazo para 

contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados na inicia, conforme artigo 344, do 

CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291643 Nr: 18353-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

O artigo 321 do Novo Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, não se constata a constituição em mora do devedor, 

visto que o Aviso de Recebimento de fl. 13V não comprova o recebimento 

da notificação pelo requerido, razão porque não preenchidos os requisitos 

do art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69.

Portanto, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte requerente para comprovar a mora do devedor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292125 Nr: 18723-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE DINARTE KUNST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação monitória ajuizada por Banco Bradesco S/A em 

desfavor de Jane Dinarte Kunst, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe, objetivando o recebimento dos valores 

correspondentes as Cédulas de Crédito Bancário n.° 3736072, 3736133 e 

3736134 colacionadas aos autos às fls. 48V/50.

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, 

sendo evidente o direito do autor, de sorte que a presente ação monitória 

é pertinente, nos termos do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil.

Diante disso, defiro a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos postulados na inicial, fixando os honorários advocatícios 

em 5% do valor da causa (CPC, artigo 701, caput). Anote-se que, caso o 

requerido cumpra o mandado, ficará isento do pagamento das custas 

processuais (§1º).

Conste, ainda, que no mesmo prazo poderá o requerido oferecer 

embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 

de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(§2º).

Expeça-se o necessário e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292350 Nr: 18942-05.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEZIA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI UNIC EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]DEFIRO a antecipação de tutela postula, para determinar que a 

requerida suspenda imediatamente as cobranças advindas do alegado 
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débito, inclusive levantando restrições junto ao SCPC/SERASA, sob pena 

de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).Tendo em vista a verossimilhança acima apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte requerente, bem como pela facilidade da 

demandada comprovar a justeza do débito impugnado, defiro a inversão 

do ônus da prova, forte no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Nos termos do artigo. 334, do Código de Processo Civil, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 21 de novembro 

de 2018, às 15h30min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja 

data fora designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.Não 

obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, 

iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.Constatando-se 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, do Código de 

Processo Civil, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 (quinze) 

dias, produzindo as provas que entender necessárias.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285243 Nr: 13261-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROSOFT CORPORATION, ADOBE SYSTEMS BRASIL 

LTDA, A. INC., E. T. INC.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PELEGRINO E ALMEIDA FILHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE CARVALHO SOARES - 

OAB:335.936/SP, FELIPE DE CARVALHO SOARES - OAB:335.936/SP, 

Jackson Mário de Souza - OAB:4635, MAURO EDUARDO LIMA DE 

CASTRO - OAB:146.791/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BERALDO BARROS - 

OAB:12970

 Vistos em correição,

Indefiro os pedidos de quesitos complementares constantes dos itens “B”, 

“B1”, “C”, “D” e “E” da petição de fls.245/246, visto que estranhos ao 

objeto da perícia deferida nos autos.

No que concerne aos demais quesitos, reputo que os mesmos foram 

respondidos no laudo pericial.

No mais, aguarde-se o decurso de prazo para apresentação dos 

pareceres técnicos e manifestações.

Posteriormente, encaminhe os autos conclusos para as deliberações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240432 Nr: 8365-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL GILLBERT OLIVEIRA, LUDIMILA PRADO 

TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR SILVA DE BRITO, FREDSON DE 

OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:OAB/MT 15.334, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10.908-MT

 Vistos em correição.

Reiterando os fundamentos do despacho retro, a conciliação deve ser 

estimulada por todos os agentes do processo, independente da fase em 

que se encontra, conforme preceitua o §3º do art. 3º do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual deve ser buscado o meio menos oneroso 

para satisfação dos direitos das partes, preferencialmente sob forma de 

composição amigável.

Outrossim, em que pese os relevantes fundamentos apresentados pelos 

autores, não há nos autos quaisquer documentos que atestem as 

alegações apresentadas. Assim, não obstante a irresignação dos autores, 

por certo que nenhum prejuízo suportarão na realização da audiência já 

designada para discutir acerca da melhor forma de adimplemento do débito 

ainda pendente, garantindo assim, com fulcro no princípio da cooperação 

e da menor onerosidade, a efetividade e a celeridade da prestação 

jurisdicional.

Assim, mantenho a audiência já designada.

Realizado o ato, com ou sem acordo, voltem-me para as deliberações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292313 Nr: 18904-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 231 do Código de Processo Civil.Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.O 

exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 

ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial. Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem 

judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, 

§3º, todos do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273189 Nr: 3587-52.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCI MOREIRA MAGALHÃES, AMM, OSMAR 

MARCILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENICIO NUNES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19174/O, RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Incialmente, proceda-se à Secretaria Judiciária a medida necessária para 

identificação de processos que envolvem crianças e adolescentes, nos 

termos da Lei n.º 8.069/1990.

Outrossim, considerando-se o pedido retro, renove-se o ato de citação, 

instruindo-o com cópia da certidão de fl. 35, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça atentar-se para o procedimento previsto no artigo 252 do Código 

de Processo Civil, justificando-se, inclusive, os fatos que ensejaram ou 

não a realização da citação por hora certa, caso tenha restado 

prejudicada a citação pessoal.

Por outro lado, retrata o artigo 334, § 4º, I, do Código de Processo Civil, 

que não será realizada a audiência de conciliação caso haja a expressa 

manifestação das partes, logo, por se tratar de procedimento inicial, que 

embora possua a expressa manifestação da parte autora quanto ao 

desinteresse na audiência conciliatória, de rigor a prévia citação da parte 

requerida.

Assim, cite-se a parte requerida, dando ciência da presente demanda, e 

caso não tenha interesse na realização da audiência de conciliação, 

deverá se manifestar nos termos do artigo 335, II, do Código de Processo 

Civil, momento em que iniciar-se-á o seu prazo para oferecer a 
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contestação.

Outrossim, considerando a hipótese de inércia do requerido e/ou interesse 

na realização da audiência de conciliação/mediação, e considerando que a 

sua não realização está condicionada a prévia e expressa manifestação 

das partes, nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, 

designo nova audiência de tentativa de conciliação para o dia 21 de 

novembro de 2018, às 13h30, devendo os autos ser encaminhados para o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja 

data fora designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Vistas ao representante do Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121688 Nr: 786-47.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASETTA FERREIRA, IZABEL 

CRISTINA GAINO FERREIRA, JOAQUIM CASETTA FERREIRA, FLAVIA 

CRISTINA BORGES CASETTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, 

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DONIZETI 

CAPELETO - OAB:10471

 Vistos,

Considerando-se que nem o Oficial de Justiça nem as partes foram 

capazes de indicar eventual possibilidade de desmembramento da área 

penhorada ou bem penhorável em substituição, de rigor o prosseguimento 

do feito com a manutenção da constrição sobre a integralidade da área.

Assim, intime-se o exequente para que apresente matricula atualizada do 

imóvel, intimando-se os demais credores que possuam garantia ou 

constrição sobre o imóvel, da penhora e avaliação realizada nestes autos, 

cientificando-se que em caso de eventual hasta pública será respeitada a 

ordem legal de preferência para o levantamento dos valores obtidos. Sem 

prejuízo, depreque-se a Hasta Pública do bem, intimando-se partes e 

demais credores que ainda possuam garantias e constrições sobre o bem 

já penhorado nestes autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292222 Nr: 18793-09.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL XAVIER DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR: 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação ordinária de cobrança ajuizada por Banco do Brasil S/A 

em desfavor Durval Xavier de Lima, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 21 de novembro de 2018, às 

14h00min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276773 Nr: 6392-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFCO FERTILIZANTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DE SOUZA VICENZI, DELMAR DE 

SOUZA VICENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628 A, PAULA ABI-CHAHINE YUNES PERIM - OAB:273.374/SP, 

RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:354406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT

 Vistos em correição,

Preliminarmente a analise do pedido de levantamento de caução, 

intimem-se as partes para que se manifestem acerca do cumprimento do 

acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121688 Nr: 786-47.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASETTA FERREIRA, IZABEL 

CRISTINA GAINO FERREIRA, JOAQUIM CASETTA FERREIRA, FLAVIA 

CRISTINA BORGES CASETTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, 

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DONIZETI 

CAPELETO - OAB:10471

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA QUE FOI DESIGNADO 

LEILÃO NOS AUTOS, SENDO O PRIMEIRO LEILÃO PARA O DIA 

15/03/2019, AS 10:00 HORAS E O SEGUNDO LEILÃO PARA O DIA 15 DE 

MARCO DE 2019, AS 13:00 HORAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288370 Nr: 15811-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA LOPES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que uma das providências determinadas no despacho para 

emenda é a constituição em mora da parte requerida e que tal diligência 

requer prazo razoável para efetivação, defiro a dilação pleiteada pelo 

prazo suplementar de 20 (vinte) dias.

Deverá o requerente, no mesmo prazo, proceder ainda com a juntada dos 

documentos determinados em fl. 53.

Sanadas as irregularidades, voltem-me concluso para recebimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257300 Nr: 22531-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA SPINDULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que tanto a sentença de fls. 14/17, quanto 

o acórdão de fls. 43/48, não foram juntados na sua integralidade.

Assim, renove-se o prazo da emenda para que a parte autora colacione 

cópia integral da sentença e do acórdão alvo da liquidação.
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Com a apresentação dos documentos faltantes, voltem-me para 

deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 19629 Nr: 2722-88.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ANTONIO FERREIRA - 

OAB:8060B MT

 Vistos em correição,

Ante o pedido retro, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191184 Nr: 7654-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA JACINTO SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

QUANTO A AVALIAÇÃO REALIZADA NOS AUTOS AS FLS. 134/137, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 170151 Nr: 11327-03.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANELSO BALLOTIN, LAURA LUIZA 

FREGONESI BALLOTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ZUCONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Vistos em correição,

Ante o pedido retro, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278461 Nr: 7763-74.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PAIVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140519 Nr: 11089-86.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JECICA POLIANA RODRIGUES DE FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:112409/SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574/SP

 Vistos em correição,

Incialmente, indefiro o pedido de fls. 363/364, visto que se trata de mero 

pleito de reconsideração, isto porque este Juízo já apreciou tal pedido, 

com seu respectivo indeferimento à fl. 340.

Por outro lado, reitere-se intimação à parte requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, colacione aos autos comprovantes de pagamento das 

parcelas do financiamento.

Decorrido o prazo, conforme consignado à fl. 149, remetam-se os autos 

ao Contador Judicial para proceder à elaboração de cálculos, nos termos 

da sentença de fls. 141/149 e acórdão de fls. 278/283, compensando-se 

os valores eventualmente pagos pela requerente.

Apresentados os cálculos, oportunize-se manifestação das partes, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, após, encaminhe os autos conclusos para as 

deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 102255 Nr: 1151-72.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE MAURICIO MUNARI LOTHAMMER, FABIANE 

DEBORTOLI LOTHAMMER, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ NORTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Vistos em correição,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pela exequente em desfavor da executada, no valor da última 

atualização nos autos (fl. 682).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que a executada deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Por conseguinte, intime-se a exequente para promover o prosseguimento 
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no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 106168 Nr: 4920-88.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC TANGARÁ NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SERGIO DE ANDRADE 

TECHI - OAB:11336, GRACIELA MARIA RIVALTA E SILVA MATIAS - 

OAB:12076, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, OPSON 

LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI 

DEON - OAB:8447-B/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Vistos em correição,

Cuidam-se os autos de ações indenizatórias ajuizadas por George 

Maurício Munari Lothammer, Fabiane Debortoli Lothammer e Geovani Luiz 

Munari Lothammer em desfavor de IUNI Educacional, as quais foram 

julgadas conjuntamente com os autos n.º 1151-72.2008.811.0055.

Analisando detidamente a cada processo, verifica-se que os recursos de 

apelação interpostos foram negados provimento, sendo mantido incólume 

o teor da sentença de primeiro grau.

Retornados os autos da Segunda Instância, os requerentes moveram 

pedido de cumprimento de sentença junto aos autos n.º 

1151-72.2008.811.0055, abrangendo os valores fixados nas ações 

indenizatórias.

Desse modo, patente o arquivamento das ações indenizatórias, visto que 

os créditos provenientes de tais processos estão sendo cobrados junto 

aos autos n.º 1151-72.2008.811.0055.

Transladem-se aos presentes autos cópia das fls. 570/572, 620, 621/622, 

639/641, 649 e 658/664 dos autos n.º 1151-72.2008.811.0055.

Por conseguinte, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para fins de cumprimento das orientações 

descritas no Provimento n.º 12/2017/CGJ.

Após, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211021 Nr: 2888-32.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES AUGUSTO LAURINI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE RODRIGUES DE 

CARVALHO - OAB:100.285/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 Vistos em correição,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por CM Industria 

e Comercio LTDA em face de Charles Augusto Laurini ME, objetivando o 

recebimento de valores definidos em sentença condenatória de fls.97/98.

Contudo, analisando detidamente a planilha utilizada para a atualização do 

débito, foram colacionadas as duplicatas 44802-I e 44802-M não sendo 

essas objeto da exordial conforme fl.7.

Posto isso, concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para 

retificação dos valores que serão executados, sob pena de indeferimento.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 16288 Nr: 2521-33.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVEIRA & CIA LTDA METALURGICA 2000, 

Aristides Rodrigues da Silveira, Sirlene Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de cumprimento de sentença em ação monitória ajuizada por 

Banco do Brasil S/A em face de Silveira & Cia Ltda Metalurgica 2000 e 

outros, todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Após realização de avaliação de imóvel e designada hasta pública, as 

partes vieram nos autos e informaram a realização de acordo (fls. 

497/500), oportunidade em que os executados se proporam a pagar o 

montante de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) ao exequente e R$ 

2.600,00 (dois mil, seiscentos reais) aos patronos do exequente.

 Em seguida os autos vieram conclusos para homologação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, na 

forma dos artigos 487, III, b), do Código de Processo Civil.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o presente feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Honorários advocatícios conforme acordado e custas remanescentes, se 

houver, pela parte executada.

Proceda-se o levantamento de eventuais constrições realizadas neste 

feito.

No que tange o termo sobre o levantamento das restrições junto aos 

órgãos de proteção ao crédito disposto à fl. 499/v, consigno que qualquer 

baixa de restrição inserida pela instituição financeira é de sua inteira 

responsabilidade, não sendo pertinente a transferência de tal ônus ao 

Poder Judiciário, motivo pelo qual deixo de homologar o acordo para este 

fim devendo o exequente proceder com tal encargo.

Com o trânsito em julgado e o pagamento das custas remanescentes, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas e anotações legais.

Publique-se, Registre-se, Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 205331 Nr: 18956-91.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR RAIMUNDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando-se que a realização de pesquisas junto aos sistemas 

BacenJud (fl. 51), Renajud (fl. 70/71) e Infojud (fls. 79/80) restaram 

infrutíferas, indefiro nova diligência junto ao Infojud em face do executado 

por ausência de fundamentação, sendo inviável a reiteração irrestrita das 

mesmas diligências pelo Juízo sem qualquer justificativa da parte credora.

Assim, intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito 

com a indicação de bens penhoráveis, no prazo de 10 (dez) dias.

Quedando-se inerte, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 
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4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201781 Nr: 16152-53.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO ANTONIO VIZIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 

OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA 

GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA SAGRADO UCHIDA - 

OAB:OAB/RO 5.255, SERGIO ABRAHÃO ELIAS - OAB:OAB/RO 1.223

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação monitória convertida em execução movida por Gotardo 

Máquinas Agrícolas LTDA. em face de Adalberto Antônio Vizioli, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 193/196, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, referente à obrigação de fazer, em razão 

disso, pugnaram pela sua homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 30/04/2020, nos moldes do acordo (item II.I, 3°).

Proceda-se à inclusão de Maria Isabel dos Santos Vizioli, Sérgio Bonifácio 

Sachetti e Sonia Bongiolo Sachetti ao polo passivo do presente feito, 

consoante disposição das partes no item “III.I” termo de acordo, 

remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com a finalidade de retificar 

a atuação.

Além disso, inclua-se restrição de transferência no veículo Scania R440 

A6X4 2013 placa: AWN7038 junto ao sistema Renajud, conforme item 

“III.IV”, como garantia do débito.

Honorários como acordado (item “II.II”) e custas processuais 

remanescentes pela parte executada.

Defiro desde logo o desentranhamento das cártulas de cheque que 

instruiu o feito pelo exequente, devendo ser substituído por cópia.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 26291 Nr: 2746-48.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENÍNSULA INTERNATIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIRTO ANTONIO STRALIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO BANA - 

OAB:43045/PR, JOÃO EDUARDO LOUREIRO - OAB:OAB-23863, JOSÉ 

SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:26.571, LEONARDO CESAR BANA - 

OAB:43043/PR, LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA - OAB:OAB-24029, 

MARCIO ANTONIO SASSO - OAB:28922-A, RONALDO MAGNO DA 

SILVA - OAB:74604, TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN - 

OAB:19039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Vistos em correição,

Inicialmente, proceda-se a inclusão do nome do executado perante o 

cadastro de inadimplentes, por meio do SERASAJUD, nos termos dos 

artigos 517 e 782, §3º do Código de Processo Civil.

Outrossim, ante o pedido retro e com fulcro no princípio da cooperação, 

diligencie-se ao Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato 

Grosso, requisitando-se informações acerca da penhora de crédito nos 

autos n.º 16756-66.2012.4.01.3600, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com as informações, intime-se o exequente.

No mais, aguarde-se o eventual recebimento do crédito ou novo 

requerimento do exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123961 Nr: 2972-43.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE ARAUJO REIS, VALTER CAETANO 

LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, TIAGO MACIEL BORGES - 

OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando a notícia de falecimento da executada, intime-se o 

exequente para que, no prazo de 03 (três) meses, promova o regular 

prosseguimento do feito, com a substituição processual do polo passivo e 

a citação do respectivo espólio, sucessor ou dos herdeiros, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 313, §2º, do Código de 

Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 251009 Nr: 17545-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maycon Sponchiado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALVES DUARTE, JENIFER 

BROBOVSKI LOPES, TALITA CRISTINA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Maycon 

Sponchiado em face de Rodrigo Alves Duarte, Jenifer Brobovski Lopes e 

Talita Cristina Braga, objetivando o recebimento de valores fixados na 

sentença de fls. 104/106.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 111).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 55634 Nr: 5183-91.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E MECÂNICA BRASILIA LTDA, 

SERRA PARESI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO TORRES ALVES 

JÚNIOR - OAB:5.979/MT, VANESSA TORRES GUEDES - OAB:9990/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por José 

Francisco de Oliveira Filho, em desfavor de Auto Peças e Mecânica 

Brasilia Ltda e Serra Paresi Peças e Serviços Ltda, objetivando o 

percebimento por condenação em ação indenizatória e honorários de 

sucumbência totalizando o valor de R$ 258.923,85 (duzentos e cinquenta 

e oito mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos) 

conforme cálculo de fls. 415/420.

Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Fica os executados advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 242303 Nr: 10703-46.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEVERTON CHAVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE CHRISTINA VALERIO 

DE SOUZA - OAB:394052/SP, KATIA DE FREITAS ALVES - 

OAB:187789/SP, SANDRA DE ALMEIDA - OAB:190550/SP

 Vistos em correição,

Reputo prejudicado o pedido de cumprimento de sentença às fls. 148/150, 

ante a apresentação de recurso em face da sentença de fls. 124/126. 

Contudo, nada obsta que a parte autora promova pedido, nos termos do 

artigo 522 do Código de Processo Civil.

Outrossim, consoante à sistemática trazida pelo atual Código de Processo 

Civil, quando da interposição do recurso de apelação (artigo 1.010), os 

autos serão encaminhados ao apelado para apresentação de 

contrarrazões (§1º), e eventualmente ao apelante para contra-arrazoar 

recurso adesivo (§2º).

Cumprida tais diligências, o feito será encaminhado ao Tribunal, 

independentemente do juízo de admissibilidade (§ 3º), o qual terá seu 

trâmite a rigor da segunda instância.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246307 Nr: 13842-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HANNA KÁGIZA POMAR 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19103, SILVONEY BATISTA ANZOLIN - 

OAB:OAB/MT 8122

 Vistos em correição,

Considerando o desprovimento do Agravo de Instrumento n.º 

1000855-52.2018.811.0000 (fls. 2.124/2.129), cumpra-se a determinação 

de fls. 1.739/1.740, que determinou a consignação em Juízo da diferença 

entre os valores obtidos com o pagamento das mensalidades do plano 

coletivo e as despesas médicas custeadas em razão da mencionada 

relação contratual desde a determinação, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, prossiga o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 170451 Nr: 11675-21.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. CONSTRUTORA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Vistos em correição,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Iresolve 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A em face de M. L. 

Construtora Ltda. ME, objetivando o recebimento de valores arbitrados na 

sentença de fls. 239/241.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 264-verso).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136047 Nr: 6266-69.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL DA COSTA & SILVA LTDA, NELSON 

MACIEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando-se o necessário reforço da penhora e ante o pedido retro, 

determino a intimação pessoal do executado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar relação de bens (móveis e imóveis) suscetíveis de penhora 

com os respectivos valores e prova da propriedade, sob pena de 

aplicação das medidas cabíveis à espécie, nos termos do artigo 774, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Para tanto, considerando que o executado foi citado por edital em janeiro 

de 2013 e com fulcro no princípio da cooperação, determino a realização 

de pesquisa junto aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça, para 

tentativa de localização de endereço atualizado da parte executada.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a intimação do executado quanto a penhora via 

sistema Bacenjud e a indicação de bens penhoráveis.

Frustrada igualmente, intime-se o requerente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Inerte o exequente, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 192315 Nr: 8752-85.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA MARTA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, DEFIRO a pesquisa de 

veículos em nome do executado via RENAJUD. Em caso positivo, 

determino, desde já, a restrição de transferência daqueles que forem 

encontrados, bem como a consequente intimação do exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar expressamente quanto o interesse na 

penhora do mesmo, providenciando-se o necessário, sob pena de 

levantamento da restrição.Em caso de desinteresse, deverá o exequente 

promover o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, com a 

indicação de bens penhoráveis ou requerimento de diligência, diversas 

das já realizadas pelo Juízo, encaminhando-se os autos conclusos para 

levantamento de eventual restrição judicial.Quedando-se o exequente 

inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, 

suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo 

prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, 

sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo 

supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo 

executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do CPC, o qual 

poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do CPC).Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140407 Nr: 10975-50.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO MENDES BARBOSA, NELIO BRASIL 

FELIPE, MARTHA ROCHA DE CARVALHO FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pela exequente em desfavor da executada, no valor da última 

atualização nos autos (fl. 158).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que a executada deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Por conseguinte, intime-se a exequente para promover o prosseguimento 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 220884 Nr: 10813-79.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ARLINDA MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos em correição,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Sandra 

Arlinda Marcelino em desfavor de Banco do Brasil S/A., objetivando o 

recebimento dos valores arbitrados na sentença de fls. 102/104 e 

mantidos pelo acórdão de fls. 125/129 a título danos morais, custas 

processuais e honorários sucumbência.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 135/140).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 
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a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 27025 Nr: 40-58.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FANTINATTI DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CESAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:16.156-MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos em correição,

Preliminarmente à análise do pedido retro, intime-se o exequente para que 

colacione aos autos cópia atualizada das matrículas de imóveis em que 

deseja recair a penhora, visto que as de fls. 306/307 são datadas de 

agosto de 2017, no prazo de 15 (quinze) dias.

Além disso, em igual prazo, deverá o exequente indicar qual(is) 

matricula(s) irá garantir a execução.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197982 Nr: 13115-18.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DO NASCIMENTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Sandra do Nascimento 

Ferreira em face Banco do Bradesco S/A ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

A Defensoria Pública requereu o cumprimento integral da sentença 

referente aos honorários de sucumbência no montante de 20% do valor 

da condenação.

Devidamente intimado do cumprimento de sentença, o executado efetuou o 

pagamento voluntário dos honorários de sucumbência (fls. 151/v), sendo 

expedido alvará ao exequente as fls. 164 e 165.

Por conseguinte, a exequente informou a satisfação do débito, pugnando 

pela extinção do feito.

Em seguida, os presentes autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas e despesas remanescentes pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224563 Nr: 13854-54.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

TRES IRMÃOS LTDA, OTACIR FERNANDES DA SILVA, ELZELENA 

APARECIDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:MT 15.445/O, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Indefiro o pedido retro, vez que o processo pende de citação da 

executada e há informações nos autos de eventual mudança de 

endereço.

Assim, visto que não foram esgotadas as tentativas de localização da 

executada, determino que se diligencie junto aos órgãos conveniados 

perante o Tribunal de Justiça, na tentativa de localização de endereço 

daquela.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação da parte executada, com as 

advertências legais.

Frustrada igualmente, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Por fim, determino que os documentos obtidos através do sistema 

INFOSEG sejam mantidos em pasta própria, ante o sigilo dos mesmos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118666 Nr: 8639-44.2009.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIAPAÇÃO S/C 

LTDA, PAULO BABKA, LUDMILA BABKOVA, TOMAS BABKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULFUILL - DISTRIBUIDORA LTDA, REINALDO 

DE PAIVA GRILLO, ANTONIO TUIM DE ALMEIDA, CARTÓRIO 1º OFICIO 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DE CAMARGO 

PEIXOTO - OAB:178867/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, SHALIMAR BENCICE E SILVA - OAB:

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Lidiane 

Forcelini, em desfavor de Parecis Empreendimentos e Participações S/C 

LTDA, objetivando o pagamento atinente aos honorários de sucumbência 

no valor de R$ 5.467,31 definidos em sentença proferida a fl.305/307.

 Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Fica os executados advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168285 Nr: 9207-84.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCRÉCIA GRAMULHA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA CRISTINA MORESCHI 

- OAB:6.800 OSAB-MT

 Vistos em correição,

Incialmente, considerando a inexistência de oposição (fl. 255), proceda-se 

levantamento de alvará em favor da exequente, referente aos valores 

bloqueados junto ao sistema Bacenjud (fl. 249).

Outrossim, defiro o pedido de dilação de prazo postulado pelo exequente 

(fl. 263) para se manifestar quanto a petição da executada à fl. 255.

Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, suspenda-se o feito, 

nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo 

prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, 

sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 108329 Nr: 6979-49.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA 

ROTHEMANN, ESPOLIO DE RICARDO LEMOS ROTHEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Vistos em correição,

Indefiro o pedido de penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da 

parte executada, diante de sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 

833, inciso, do Código de Processo Civil.

Outrossim, proceda-se a inclusão do nome da parte executada perante o 

cadastro de inadimplentes, por meio do SERASAJUD, nos termos dos 

artigos 517 e 782, §3º do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente promover o prosseguimento do feito, com a 

indicação de bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se inerte, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 129789 Nr: 8628-78.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN, MARILENE GABBI 

FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624, TERCIO 

BENDE RODRIGUES - OAB:9.460/MT

 Vistos em correição,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155819 Nr: 4443-89.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANA FERREIRA BRAZ, APARECIDA MARCELA 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DALEFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - 

OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11.548

 Vistos em correição,

Incialmente, ante a ausência de impugnação do executado (fl. 126), 

apesar de devidamente intimado (fl. 121), proceda-se o levantamento de 

alvará dos valores vinculados aos autos em favor do exequente, 

observando-se o Provimento n.º 68/2018.

Posteriormente, intime-se a parte exequente para promover a atualização 

do débito, compensando-se os valores levantados, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Na oportunidade, deverá a parte exequente se manifestar expressamente 

quanto ao interesse na penhora do veículo localizado à fl. 120, bem como 

eventual adjudicação, sob pena de levantamento da restrição judicial.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197691 Nr: 12953-23.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. SIRINO - ME, APARECIDA DOS SANTOS 

SIRINO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Nesse sentido:Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão 

que deferiu penhora sobre 30% do faturamento da empresa devedora. 

Inconformismo. Penhora sobre faturamento. Possibilidade. Inteligência do 

artigo 835, inciso X, do atual CPC. Excepcionalidade da medida, por força 

do artigo 866 do CPC. Requisito presente no caso. Não localização nem 

indicação de quaisquer outros bens que garantam a satisfação do débito. 

Percentual que propicia a satisfação do crédito e não inviabiliza a atividade 

da executada. Respeito ao art. 866, § 1º, do CPC. Decisão mantida. 

Agravo não provido. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 

2080302-26.2016.8.26.0000, Rel. Hélio Nogueira, 22ª Câmara de Direito 

Privado, j. 30/06/2016)Desse modo, nos termos do inciso X do artigo 835 

do Código de Processo Civil, expeça-se mandado de penhora de 30% do 

faturamento da empresa executada até o montante do valor remanescente 

exequendo, o qual deverá ser depositado em conta judicial vinculada ao 

presente feito, o que afasta a possibilidade de lesão grave e de difícil 

reparação.Não sendo localizados bens, oportunize-se nova indicação pelo 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.Quedando-se o exequente inerte, 

e diante da nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, 

suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo 
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prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, 

sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo 

supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo 

exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do CPC, o qual 

poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do CPC).Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290831 Nr: 17674-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALLI & GALLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171/MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18.941/MS, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação monitória ajuizada por Widal & Marchioretto Ltda. em 

desfavor de Galli e Galli Ltda., ambos qualificados no encarte processual 

em epígrafe, objetivando o recebimento dos valores correspondentes as 

duplicadas colacionadas aos autos às fls. 11/23, com respctivo 

comprovante de entrega e protesto.

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, 

sendo evidente o direito do autor, de sorte que a presente ação monitória 

é pertinente, nos termos do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil.

Diante disso, defiro a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos postulados na inicial, fixando os honorários advocatícios 

em 5% do valor da causa (CPC, artigo 701, caput). Anote-se que, caso o 

requerido cumpra o mandado, ficará isento do pagamento das custas 

processuais (§1º).

Conste, ainda, que no mesmo prazo poderá o requerido oferecer 

embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 

de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(§2º).

Expeça-se o necessário e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 106191 Nr: 4932-05.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE DEBORTOLI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC TANGARÁ NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SERGIO DE ANDRADE 

TECHI - OAB:11336, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT, RUY 

FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Vistos em correição,

Cuidam-se os autos de ações indenizatórias ajuizadas por George 

Maurício Munari Lothammer, Fabiane Debortoli Lothammer e Geovani Luiz 

Munari Lothammer em desfavor de IUNI Educacional, as quais foram 

julgadas conjuntamente com os autos n.º 1151-72.2008.811.0055.

Analisando detidamente a cada processo, verifica-se que os recursos de 

apelação interpostos foram negados provimento, sendo mantido incólume 

o teor da sentença de primeiro grau.

Retornados os autos da Segunda Instância, os requerentes moveram 

pedido de cumprimento de sentença junto aos autos n.º 

1151-72.2008.811.0055, abrangendo os valores fixados nas ações 

indenizatórias.

Desse modo, patente o arquivamento das ações indenizatórias, visto que 

os créditos provenientes de tais processos estão sendo cobrados junto 

aos autos n.º 1151-72.2008.811.0055.

Transladem-se aos presentes autos cópia das fls. 570/572, 620, 621/622, 

639/641, 649 e 658/664 dos autos n.º 1151-72.2008.811.0055.

Por conseguinte, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para fins de cumprimento das orientações 

descritas no Provimento n.º 12/2017/CGJ.

Após, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 236849 Nr: 3765-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIO DONIZETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando-se o postulado pela parte requerente à fl. 55, defiro 

diligência perante o sistema Infoseg para tentativa de localização do 

endereço atualizado da parte requerida.

Outrossim, com fulcro no princípio da cooperação, diligencio junto aos 

demais sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça, na tentativa 

de localização de endereço.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação da parte requerida, com as 

advertências legais.

Frustrada igualmente, intime-se o requerente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 106167 Nr: 4921-73.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE MAURICIO MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC TANGARÁ NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SERGIO DE ANDRADE 

TECHI - OAB:11336, GRACIELA MARIA RIVALTA E SILVA MATIAS - 

OAB:12076, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, OPSON 

LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI 

DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos em correição,

Cuidam-se os autos de ações indenizatórias ajuizadas por George 

Maurício Munari Lothammer, Fabiane Debortoli Lothammer e Geovani Luiz 

Munari Lothammer em desfavor de IUNI Educacional, as quais foram 

julgadas conjuntamente com os autos n.º 1151-72.2008.811.0055.

Analisando detidamente a cada processo, verifica-se que os recursos de 

apelação interpostos foram negados provimento, sendo mantido incólume 

o teor da sentença de primeiro grau.

Retornados os autos da Segunda Instância, os requerentes moveram 

pedido de cumprimento de sentença junto aos autos n.º 

1151-72.2008.811.0055, abrangendo os valores fixados nas ações 

indenizatórias.

Desse modo, patente o arquivamento das ações indenizatórias, visto que 

os créditos provenientes de tais processos estão sendo cobrados junto 

aos autos n.º 1151-72.2008.811.0055.

Transladem-se aos presentes autos cópia das fls. 570/572, 620, 621/622, 

639/641, 649 e 658/664 dos autos n.º 1151-72.2008.811.0055.

Por conseguinte, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para fins de cumprimento das orientações 

descritas no Provimento n.º 12/2017/CGJ.

Após, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221407 Nr: 11191-35.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11166/MT, 

JULLIANA LETICIA DO CARMO - OAB:OAB/MT 12.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pela exequente em desfavor da executada, no valor da última 

atualização nos autos (fl. 39).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que a executada deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Assim, intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, 

com a indicação e bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se inerte, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 16723 Nr: 3163-06.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POTENCIAL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, 

JUCEMAR DA SILVA, ORACILDO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B, ORACILDO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 12.844

 Vistos em correição,

Considerando-se o postulado pela parte exequente à fl. 574, defiro 

diligência perante o SIEL para tentativa de localização do endereço 

atualizado da parte executada.

Outrossim, com fulcro no princípio da cooperação, diligencio junto aos 

demais sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça, na tentativa 

de localização de endereço.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para proceder a intimação pessoal do executado, consoante 

determinação de fl. 557.

Por fim, determino que os documentos obtidos através da base de dados 

do Denatran junto ao sistema INFOSEG seja mantido em pasta própria, ante 

o sigilo dos mesmos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172512 Nr: 14188-59.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SILVA PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGEL GARCIA PINHEIRO DA 

COSTA - OAB:OAB/MT: 20449, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 - 

SP, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Analisando detidamente aos autos, notadamente os extratos dos sistemas 

conveniados ao Tribunal de Justiça, verifica-se que foram obtidos 

endereços para promover a citação do executado.

Conduto, consoante mandado de citação de fl. 96, apenas fora expedido 

mandado em um dos endereços localizados, no qual a diligência restou 

infrutífera.

Assim, determino que se expeça o necessário para promover a citação do 

executado, com as advertências legais, nos seguintes endereços: I) 

Avenida Castelo Branco, n.º 367, Centro, Barra do Bugres, CEP 

78.390-000 e II) Avenida Coronel Tenente Duarte, n.º 2125, Centro, 

Cuiabá/MT, CEP 78.000-00.

Frustrada igualmente, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Por fim, considerando que inexiste fundamento para justificar a reunião de 

processos, determino o desapensamento dos presentes autos com os 

autos n.º 12740-85.2013.811.0055.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123461 Nr: 2512-56.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA PEREIRA 

GUIMARÃES - OAB:105.287 SSP MG, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Vistos em correição.,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Nova 

Distribuidora de Bebidas LTDA, em desfavor de Claro S/A, objetivando o 

pagamento atinentes a honorários de sucumbência definidos em decisão 

proferida a fl.137.

Analisando os autos verifico que a petição de fl. 343 encontra-se 

apócrifa, portanto, determino a intimação de sua subscritora para que, 

querendo, regularize a alusiva peça processual no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis.

Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Fica os executados advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 161835 Nr: 12740-85.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SILVA PEREZ-ME, JOSE ROBERTO 

COLTURATO PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 [...]DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD postulado pela exequente 

em desfavor da executada, no valor da última atualização nos autos (fl. 

106).Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que a executada 

deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, 

incisos I e II).Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.Por 

conseguinte, intime-se a exequente para promover o prosseguimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, com a apresentação de planilha atualizada do 

débito, compensando-se os valores levantamentos.Quedando-se o 

exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo Código de 

Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 

1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional 

ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela 

parte.Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo 

prosseguimento ao feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos 

artigo 921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).Por fim, considerando que inexiste fundamento para justificar 

a reunião de processos, determino o desapensamento dos presentes 

autos com os autos n.º 14188-59.2014.811.0055.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 169227 Nr: 10107-67.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA ME, 

LUCAS CASUSA JERONIMO, EDILAINE GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Vistos em correição,

Considerando-se o decurso do prazo desde a última realização de 

diligência junto ao sistema Bacenjud e uma vez que o artigo 835 do Código 

de Processo Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e 

artigo 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para 

o bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido 

de penhora via BACENJUD postulado pelo exequente em desfavor dos 

executados, no valor da última atualização nos autos (fls. 217/218).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que a executada deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Por conseguinte, intime-se a exequente para promover o prosseguimento 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139093 Nr: 9545-63.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKAHASHI & CIA LTDA-ME, IOLANDA TAKAHASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, FLAVIA SILVA 

RIBEIRO - OAB:12273

 Vistos em correição,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pela exequente em desfavor da executada, no valor da última 

atualização nos autos (fl. 344).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que a executada deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Por conseguinte, intime-se a exequente para promover o prosseguimento 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 218029 Nr: 8356-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÚCLEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA, ADEMIR JOSÉ REFFATTI, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI, 

LUCELIA RIBEIRO REFFATI, ANDERSON MELLO ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARCOS 

VINICIUS MARINI KOZAN - OAB:22.206MT

 Vistos em correição,

I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 232455 Nr: 21498-48.2016.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MENDES PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de apedido de execução ajuizada por Banco Bradesco S/A em 

face de Maria Mendes Paiva, ambos qualificados no encarte processual 

em epígrafe.

Em manifestação à fl. 88 postula a parte autora pela desistência da ação.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo 

sem resolução do mérito da causa.

Proceda-se o levantamento da restrição do veículo perante o sistema 

Renajud (fl. 70).

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213873 Nr: 5126-24.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 [...]DEFIRO a pesquisa de veículos em nome do executado via RENAJUD. 

Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de transferência 

daqueles que forem encontrados, bem como a consequente intimação do 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar expressamente 

quanto o interesse na penhora do mesmo, providenciando-se o 

necessário, sob pena de levantamento da restrição.Em caso de 

desinteresse, deverá o exequente promover o prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis ou 

requerimento de diligência, diversas das já realizadas pelo Juízo, 

encaminhando-se os autos conclusos para levantamento de eventual 

restrição judicial.Por outro lado, compulsando aos autos, verifica-se o não 

esgotamento das diligências para tentativa de localização de bens 

pertencentes ao executado, sendo certo que se faz necessário, inclusive, 

a realização de consultas perante os Cartórios de Registros de Imóveis na 

Comarca na qual residem os executados, e nas demais que porventura 

possam ser encontrados bens em seu nome.Assim, indefiro, por ora, o 

pedido retro, postergando sua análise para após a comprovação de 

esgotamento das diligências para tentativa de localização de bens em 

nome dos executados.Por conseguinte, intime-se o exequente para 

promover o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida 

pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 

921, inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo 

prosseguimento ao feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos 

artigo 921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286891 Nr: 14699-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON TOSHIMITSU OKU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

 Cuida-se de ação de Execução por título executivo extrajudicial ajuizada 

por Banco Bradesco S/A em face de Nilton Toshimitsu Oku ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 42/44, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 20/11/2021, nos moldes do acordo.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes pela 

executada.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 105327 Nr: 4052-13.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARISTIDES BONZANINI, REINALDO 

VILELLA BONZANINI, MARIA VILELLA BONZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos em correição,

Considerando a existência de saldo remanescente junto à conta judicial, 

bem como a concordância das partes no levantamento do mencionado 

valor em favor do exequente (fls. 314 e 329), proceda-se o levantamento 

de alvará em favor do exequente, observando-se o Provimento n.º 

68/2018.

Após, na ausência de requerimento, retornem os autos ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280907 Nr: 9705-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MENDES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 [...] Sendo assim, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

requerente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

e, assim, defiro a expedição do ALVARÁ JUDICIAL para levantamento da 

importância de R$7.174,23 junto ao Banco Bradesco em nome de Pedro 

Xavier de Macedo, em favor de NAIR MENDES DE MACEDO.Custas pela 

autora, cuja exigibilidade encontra-se suspensa para o autor em razão da 

gratuidade deferida (fl. 20). Oportunamente, nada mais sendo requerido, 

arquivem-se, com baixa na distribuição, mediante cautelas e anotações de 

estilo.Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211447 Nr: 3173-25.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEPOTUBA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Compulsando aos autos, verifica-se que foram esgotadas as diligências 

para tentativa de localização da requerida (fls. 36, 41, 46, 60, 82, 87, 

91/92), sendo, inclusive, utilizado os sistemas conveniados perante o 

Tribunal de Justiça para localização de endereço da parte (fls. 51/54 e 

71/75).

Dessa forma, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, defiro 

a citação por edital da requerida Comercial de Combustíveis Sepotuba 

Ltda. ME, pelo prazo de 20 (vinte) dias.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a 

publicação do edital de citação, por intermédio do Diário de Justiça 

Eletrônico (DJe).

Decorridos os prazos de presunção de conhecimento da citação, fica 

desde logo nomeado curador daquela a Defensoria Pública do Estado do 

Mato Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, para apresentação das defesas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270669 Nr: 1720-24.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE RIBEIRO, JVRB, ERB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

requerente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

e, assim, defiro a expedição do ALVARÁ JUDICIAL para levantamento da 

quantia depositada junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço-FGTS em nome Divanildo Belarmino, totalizando o valor de R$ 

7.197,26, com as respectivas correções em favor dos requerentes JOÃO 

VITOR RIBEIRO BELARMINO e ELLEN RIBEIRO BELARMINO.Observando 

que o valor atribuído ao referidos menores deverá ser mantido em conta 

poupança a ser administrada sob a inteira e exclusiva responsabilidade 

pela representante legal, podendo ser levantado somente após completar 

18 (dezoito) anos, salvo se demonstrada a necessidade da antecipação 

do levantamento dos valores a eles destinados, ficando a parte 

representante Eliane Ribeiro responsável pelas prestações de contas em 

60 (sessenta) dias. Custas pelos requerentes, as quais estão suspensas 

em razão da gratuidade da justiça deferida à fl. 39.Oportunamente, nada 

mais sendo requerido, arquivem-se, com baixa na distribuição, mediante 

cautelas e anotações de estilo.Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 116177 Nr: 6228-28.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA FERENCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JORNAL DO VALE, JURANDY SANTANA DE 

OLIVEIRA, ELIVANE SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Vistos em correição,

Compulsando aos autos, verifica-se que foram esgotadas as diligências 

para tentativa de localização da requerida Elivane Silva Brito, sendo, 

inclusive, utilizado os sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça 

para localização de endereço da parte (fl.276).

Dessa forma, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, defiro 

a citação por edital da requerida ELIVANE SILVA BRITO, pelo prazo de 20 

(vinte) dias.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a 

publicação do edital de citação, por intermédio do Diário de Justiça 

Eletrônico (DJe).

Decorridos os prazos de presunção de conhecimento da citação, fica 

desde logo nomeado curador daquela a Defensoria Pública do Estado do 

Mato Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, para apresentação das defesas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18291 Nr: 766-37.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI CARLOS HEEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380/DF, WALLACE ELLER 

MIRANDA - OAB:22.524MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos em correição,

Considerando-se a cessão de crédito de fl. 389, proceda-se a 

substituição do polo ativo da ação, com as devidas alterações dos 

patronos na capa dos autos e no sistema informatizado Apolo.

Por outro lado, proceda-se o translado de cópia da hasta pública negativa 

realizada nos autos n.º 767-22.2002.811.0055 – Código n.º 18292 

(apenso) aos presentes autos.

Outrossim, considerando as sucessivas hasta públicas negativas do 

imóvel penhorado aos autos, matrícula n.º 16.990 do Cartório de Registro 

de Imóveis de Tangará da Serra/MT, intime-se o exequente para se 

manifestar quanto eventual interesse de adjudicação do bem pelo valor da 

avaliação, devidamente atualizado.

Caso tenha interesse na adjudicação, intime-se a parte executada para se 

manifestar, consoante o disposto no §1º do artigo 876 do Código de 

Processo Civil.

Em caso negativo, deverá o exequente promover o prosseguimento do 

feito, com a indicação de outros bens penhoráveis ou diligências a serem 

realizadas pelo Juízo.

Na oportunidade deverá o exequente promover a atualização do débito, 

colacionando aos autos planilha atualizada.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18289 Nr: 764-67.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI CARLOS HEEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 
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OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos em correição,

Incialmente, proceda-se o translado de cópia da hasta pública negativa 

realizada nos autos n.º 767-22.2002.811.0055 – Código n.º 18292 

(apenso) aos presentes autos.

Posteriormente, considerando as sucessivas hastas públicas infrutíferas 

(fls. 120/121, 148, 287 e 289), oficie-se ao leiloeiro para que informe quais 

as dificuldades encontradas para proceder a venda judicial do bem, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com a resposta, oportunize-se manifestação do exequente, pelo prazo de 

15 (quinze) dias, notadamente acerca da manutenção de seu interesse em 

designação de nova hasta pública e indicação de leiloeiro, consignando-se 

que na ausência de indicação caberá a este Juízo a designação de 

leiloeiro.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283622 Nr: 11974-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. MOREIRA & CIA LTDA ME, EDER ALVES 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 Vistos em correição.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

demonstrativo detalhado e atualizado da operação nº 9656421 para fins 

de acompanhamento da evolução do débito, com os pagamentos 

realizados no período de adimplência e os pagamentos realizados no 

período de inadimplência bem como das respectivas taxas aplicadas sob o 

débito pendente, para fins prosseguimento do feito executivo.

Com a juntada dos extratos, voltem os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18287 Nr: 762-97.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI CARLOS HEEMANN, NEURI CARLOS 

HEEMANN-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos em correição,

Defiro o pedido de dilação de prazo postulado pelo exequente à fl. 365, 

para promover o prosseguimento do feito, manifestando-se quanto ao seu 

interesse na adjudicação do bem penhorado ou com a indicação de 

demais bens.

Na oportunidade, devera colacionar aos autos planilha do débito 

atualizado.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 114659 Nr: 4805-33.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIZA BARBOSA BONIFACIO - 

OAB:11299, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACIR SCARTEZINI - OAB:, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, Nilton Massaharu 

Murai - OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - 

OAB:9353/MT

 [...]No entanto, a impugnação a gratuidade concedida ao autor não 

merece prosperar, visto que a parte requerida não colacionou aos 

qualquer documentação que sustentasse suas alegações, sendo que a 

existência de um único imóvel, por si só, não comprova a suficiência de 

recursos, vejamos:RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE 

GRATUIDADE. IMPUGNAÇÃO. AUSENTE PROVA EM CONTRÁRIO. 

RAZOÁVEIS RENDIMENTOS. NÃO OBSTA O BENEFÍCIO. RECURSO 

IMPROVIDO. O fato de a pretendente ao benefício da Justiça Gratuita 

possuir razoáveis rendimentos, veículo e imóvel próprio não lhe obsta o 

benefício. O art. 4° da Lei 1.060/50 exige tão-somente a declaração de que 

a parte não tem condições de pagar as custas processuais, sem prejuízo 

do sustento seu e de sua família. Feita a declaração e ausente prova em 

contrário, defere-se a pretensão da gratuidade. (Apelação Numero: 

87260; Ano: 2006; DES. EVANDRO STÁBILE).Desse modo, o fato de o 

requerente possuir um imóvel não comporta entender-se que possui 

capacidade financeira para suportar os encargos do processo, não 

refletindo sua situação financeira e prestando como parâmetro para 

afastamento do benefício.Ressalte-se que a miserabilidade jurídica não 

pressupõe a pobreza absoluta do postulante, mas tão-somente a 

indisponibilidade de recursos do mesmo de arcar com as custas 

processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua famíliaDesse modo, 

não restou demonstrado que a requerente IZA Indústria e Comércio de 

Cerais Ltda. possui situação financeira diversa da declarada nos autos, o 

que ensejaria a revogação da assistência judiciária gratuita.Assim, indefiro 

o pedido de cumprimento de sentença de Marcelo Augusto Borges para 

recebimento dos honorários sucumbenciais, ante a suspensão da 

exigibilidade em razão da assistência judiciaria gratuita outrora 

deferida.Preclusas as vias impugnativas e inexistindo outros pedidos das 

partes, arquive-se com as anotações e cautelas legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18292 Nr: 767-22.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI CARLOS HEEMANN-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 [...].Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, DEFIRO a pesquisa de 

veículos em nome do executado via RENAJUD. Em caso positivo, 

determino, desde já, a restrição de transferência daqueles que forem 

encontrados, bem como a consequente intimação do exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar expressamente quanto o interesse na 

penhora do mesmo, providenciando-se o necessário, sob pena de 

levantamento da restrição.Restando igualmente infrutífera, intime-se o 

exequente para proceder à atualização do débito, com a apresentação de 

planilha, no prazo de 15 (quinze) dias.Na oportunidade, deverá manifestar 

seu interesse na adjudicação do imóvel penhorado, nos termos do artigo 

878 do Código de Processo Civil, visto que as hastas públicas restaram 

infrutíferas, colacionando aos autos cópia atualizada da matrícula n.º 

16.990 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT.Caso 

tenha interesse na adjudicação, intime-se a parte executada para se 

manifestar, consoante o disposto no §1º do artigo 876 do Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo 
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prosseguimento ao feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos 

artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual poderá ser 

desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, 

consignando que o prazo da prescrição intercorrente não mais 

conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do CPC).Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 180905 Nr: 22894-31.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de busca e apreensão movida por Banco Volkswagen 

S/A em face Sergio Antônio da Silva, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 240/241 as partes formularam acordo, o qual foi 

prontamente homologado pelo Juízo (fl. 242), ficando os autos suspensos 

até cumprimento integral da avença.

Expediu-se o Alvara Eletrônico n.º 384039-5/2018 em favor do requerente 

(fl. 264).

Instado a manifestar-se quanto ao cumprimento do acordo, o requerido 

apresentou os comprovantes de pagamento de todas as prestações 

entabuladas no acordo conforme fls. 259/261, enquanto o requerente se 

quedou inerte (fl. 273).

Em seguida, os presentes autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Em que pese o as partes tenham permanecido inerte no presente feito, é 

certo que nos autos em apreso manifestaram-se favorável a extinção do 

autos em razão da quitação das prestações aventadas no termo de 

acordo devidamente homologado nos autos.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Custas e despesas processuais finais pelo requerido

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 187909 Nr: 4877-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:11238-B, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12406-A 

OAB/MT, GIANOTTI A. MORAES GOMES - OAB:18.1216, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar-se sobre os termos da certidão 

dirigi-me ao endereço fornecido no mandado, nesta cidade e Comarca e ali 

sendo não encontrei o bem objeto do mandado. A seguir efetuei inúmeras 

diligências pelos bairros da cidade pôr sem localizar o referido veículo. A 

seguir informei-me com empresas que fazem a guarda de veículos e 

motocicletas apreendidas pela policia militar sendo elas Amadeu Guinchos, 

Bravel Veículos, Guincho Corujão, Auto Latas Auto Peças, Rubão Auto 

Guincho, porém sem localizar o veículo objeto da apreensão, razão pela 

qual DEIXEI DE PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito no 

r. mandado, em virtude de não encontrá-lo. Por fim, esclareço que o valor 

de R$ 73,48 destinados ao custeio das despesas de diligência não foram 

suficientes para custear a totalidade das despesas e solicito da parte 

autora que providencie o pagamento de R$ 367,40 (trezentos e sessenta 

e sete reais e quarenta centavos) a titulo de complemento das despesas 

de condução correspondente a 10 diligências locais realizadas nesta 

cidade em busca do veículo objeto da apreensão, ou seja, informar nos 

autos o endereço atualizado do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284175 Nr: 12403-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELVIN SHIN ITI KABEYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO 

SOUZA SOUTO - OAB:10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de petição interposta por Kelvin Shin Iti Kabeya (fls. 136/137), 

contra a sentença nos autos em apreço (fl. 30).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).

Outrossim, consoante o artigo 3º da Resolução n.º 35 de 24/04/2007, as 

escrituras públicas de inventário e partilha, separação e divórcio 

consensuais não dependem de homologação judicial e são títulos hábeis 

para o registro civil e o registro imobiliário, para transferência de bens e 

direitos, bem como para a promoção de todos os atos necessários à 

materialização das transferência de bens e levantamento de valores 

(DETRAN, Junta Comercial, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, instituições 

financeiras, companhias telefônicas, etc.).

No caso em apreço, verifico que não assiste razão ao embargante, isto 

porque se trata de mero pleito de reconsideração.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 170298 Nr: 11503-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT, JULIANA FALCI MENDES - 

OAB:223.768-SP, KARINA FALAVINHA - OAB:288.307/SP, THIAGO 

CASTANHO PAULO - OAB:297.679/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Compulsando os autos, verifico que os honorários de sucumbência foram 

fixados sob o valor do débito atualizado (fls. 123/v).

Ocorre que no presente caso o exequente pleiteia o cumprimento de 

sentença sem efetuar a compensação do valor devido com a venda do 

veículo e sequer informou nos autos o valor tido com a venda.

Assim, oportunize-se emenda para que o requerente apresente nos autos 

o valor da venda do bem e o valor remanescente em aberto do 

financiamento em questão, já realizada a compensação do débito e então 

a apuração do valor da verba de sucumbência.

Com a apresentação dos documentos da venda extrajudicial e retificados 

os cálculos, voltem-me conclusos para análise.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279539 Nr: 8667-94.2018.811.0055
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITA LOCKS, OSNI LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 Vistos em correição,

Considerando-se o acolhimento do Agravo de Instrumento n.º 

1011497-84.2018.811.0000, o qual concedeu a tutela antecipada recursal, 

suspenda-se os atos expropriatórios dos imóveis registrados sob as 

matrículas n.º 496 e 497 do Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal/MT 

referente à execução n.º 9024-89.2009.811.0055 (apenso).

Translade-se cópia da decisão de fls. 240/242 aos autos n.º 

9024-89.2009.811.005, em apenso, certificando-se a ocorrência e 

expedindo-se o necessário para a comunicação do Juízo Deprecado.

Consoante determinação de fl. 220, intimem-se as partes para que 

especifiquem e justifiquem as provas que pretendem produzir, bem como, 

caso queiram, indiquem os pontos controvertidos da demanda a serem 

fixados pelo Juízo.

Por fim, certifique-se o cumprimento da integralidade das determinações 

constantes das decisões anteriores.

Após, cumpridos todos os atos ordinatórios, encaminhe os autos 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213785 Nr: 5075-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO ALBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Com a resposta positiva, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

dos semoventes existentes em nome do executado, no limite do valor da 

execução, nos termos do artigo 835, inciso VII, do Código de Processo 

Civil.Por fim, proceda-se a inclusão do nome do executado perante o 

cadastro de inadimplentes, por meio do SERASAJUD, nos termos dos 

artigos 517 e 782, §3º do Código de Processo Civil.Frustradas as 

diligências, intime-se o exequente para promover o prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Quedando-se inerte, suspenda-se o 

feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, 

pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.Decorrido 

o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo 

exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do Código de 

Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos 

termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290389 Nr: 17324-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCELEY PEREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Compulsando aos autos, verifica-se que o autor, embora devidamente 

intimado para proceder à emenda da petição inicial, deixou de fazê-lo.

Outrossim, a mora é condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão , nos termos do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69 e 

pode se dar por meio de notificação extrajudicial realizada por Cartório de 

Títulos e Documentos , o que não se desincumbiu o requerente.

Na hipótese, a notificação foi enviada para o endereço fornecido pelo 

devedor quando da contratação, porem não restou perfectibilizada, ante a 

devolução pelo motivo “ausente”. Contudo, necessária à comprovação da 

mora mediante o protesto do título .

Ante o exposto, com fulcro nos princípios da cooperação e da primazia do 

julgamento do mérito, oportunizo ao requerente novo prazo para 

comprovar da mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282067 Nr: 10692-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Maciel Rodrigues da Costa, objetivando o 

cumprimento de contrato de financiamento firmado entre as partes.

Contudo, à fl. 34 noticia a parte autora que compusera amigavelmente com 

a requerida, razão porque postula pela desistência da ação.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO da causa.

Proceda-se o levantamento da restrição do veículo perante o sistema 

Renajud (fl. 24).

Custas finais pela autora, visto que desiste da ação, nos termos do artigo 

90, caput, do Código de Processo Civil.

Considerando-se que a parte requerente desiste do prazo recursal, 

arquive-se o feito com as anotações e cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158191 Nr: 6791-80.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDA DE OLIVEIRA ALVES, ESPÓLIO 

DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, SALVADOR 

GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA 

PEREIRA GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, Vinicius Dall 

Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de usucapião ordinário ajuizada por Eliane de Oliveira 
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Alves em desfavor de Espólio de Salvador Pereira Guerra, objetivando 

usucapir o Lote 05, da Quadra 47, loteamento Vila Esmeralda 2, setor 

urbano, registrado sob a matrícula 5.647 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Tangará da Serra/MT.

Pugna a Fazenda Pública Estadual pela emissão de certidão para fins de 

usucapião de lavra do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso - 

INTERMAT, com fulcro nos Provimentos n.º 09/2017 e 06/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça e Resolução n.º 01/20185 da INTERMAT.

Conduto, analisando detidamente as normativas citadas, notadamente o 

Provimento n.º 06/2018-CGJ (fl. 275-V/276), verifica-se que a 

recomendação se limita as ações de usucapião rural.

Desse modo, indefiro o pedido de requisição de certidão para fins de 

usucapião formulado pela Fazenda Pública Estadual às fls. 274/275.

Renove-se a douta Procuradoria Geral do Estado vistas dos autos para se 

manifestar quanto ao interesse da Fazenda Pública Estadual, pelo prazo 

legal.

Por fim, ressalta-se que os autos estão instruídos com cópia da matrícula 

5.647 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT (fls. 

215/235), memorial descritivo (fls. 240/241), plantas do loteamento (fls. 

242/243), ART (fl. 244) e auto de constatação de lavra do Oficial de 

Justiça (fls. 272/273), os quais devem instruir a intimação pessoal dos 

representantes das fazendas públicas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279147 Nr: 8350-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL ASSUNÇÃO OLMEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIANE SOUZA VALADARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando-se o postulado pela parte autora à fl. 37/39, defiro diligência 

perante os sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça para tentativa de 

localização de endereço atualizado da requerida Elidiane Souza 

Valadares.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação da requerida, com as advertências 

legais.

Frustrada igualmente, intime-se o requerente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151972 Nr: 581-13.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIM GREGORIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUCAS SOUZA PIRES - 

OAB:13.336, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 [...]Entretanto, conforme extratos às fls. 314/323, todas as parcelas foram 

descontadas, restando pendente somente a diferença apurada pela 

Contadoria Judicial.Outrossim, quanto aos valores em aberto atinente ao 

excedente não descontado pelo INSS, reputo incluída aplicação indevida 

de juros remuneratórios em razão do afastamento da mora até a 

adequação dos descontos consignados (fl. 199/v), motivo pelo qual não é 

possível homologar o cálculo apresentado pelo requerido. Entretanto, 

verifica-se também que realmente o cálculo apresentado pela Contadoria 

Judicial não atualizou os valores das parcelas em aberto. Assim, 

remetam-se os autos novamente ao Contador Judicial para retificação dos 

cálculos com a inclusão da correção monetária de todas as parcelas pelo 

INPC desde o vencimento de cada uma.Apresentado novo cálculo, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias.Em caso de 

concordância, no mesmo prazo, deve o requerido encaminhar ao autor os 

boletos atinentes ao débito apurado, observando a data do vencimento 

pactuado, nos termos da sentença de fls. 196/199, advertindo que a data 

do primeiro vencimento deve ser para o mês subsequente ao envio, 

devendo ainda comprovar nos autos a entrega dos referidos 

boletos.Apresentadas outras irresignações, voltem-me conclusos para 

deliberação.Proceda-se ainda a retificação da distribuição dos autos, eis 

que não houve a instauração do cumprimento de sentença, estando o feito 

na fase de liquidação do julgado.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223096 Nr: 12509-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Intime-se pessoalmente o requerente nos termos do despacho de fl. 72, 

assinalando o prazo de 5 dias para resposta, sob pena de extinção 

conforme o artigo 485, § 1º do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, renove-se a vista ao 

Ministério Público e após encaminhe-se os autos conclusos.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284018 Nr: 12287-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILSON LOPES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Gracia Lopes 

- OAB:OAB/PR 19.937, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por

 Bradesco Administradora Consórcios Ltda em face de Ailson Lopes 

Bezerra, objetivando o cumprimento de contrato de financiamento firmado 

entre as partes.

Em manifestação à fl. 28 postula a parte autora pela desistência da ação.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Deixo de proceder o levantamento da restrição do veículo perante o 

sistema Renajud, visto que não foi realizada qualquer constrição nesse 

sentido.

Custas finais pela requerente, visto que desiste da ação, nos termos do 

artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 255329 Nr: 20923-06.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGO LOPES DA CRUZ, 

CAROLINA ENTRINGER, BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TALVANI DE LIMA 

COUTO FILHO - OAB:34516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, JOSÉ MÁRCELO BRAA NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

29.120, RICARDO SOARES BERGONSO - OAB:164274/SP

 [...]Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil, em relação ao requerido Bayer Cropscience 

Ltda..Proceda-se o levantamento de alvará em favor do patrono do 

requerente, quanto aos valores depósitos à fl.168, conforme item 6 do 

acordo, observando-se os termos do Provimento 68/2018-CNJ.Destarte, 

remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de retificar a 

autuação e distribuição, excluindo-se Bayer Cropscience Ltda. do polo 

passivo da presente ação.Por outro lado, em que pese ao pedido de 

inclusão do Cartório de Notas e Registros de Tangará da Serra/MT ao polo 

passivo, ressalta-se que o Cartório de Ofício não possui personalidade 

jurídica. Desse modo, intime-se a requerida Carolina Entinger Gava para se 

manifestar, no prazo legal, oportunizando-se manifestação do requerente 

quanto ao mencionado pedido, em igual prazo.Por fim, expeça-se o 

necessário para promover a citação do requerido Marcelo Rodrigo Lopes, 

junto ao endereço informado pelo requerente à fl. 145.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292756 Nr: 19223-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA DIAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIELSON GOMES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10074

 [...].Assim, ante a ausência de verossimilhança das alegações, indefiro o 

pedido de tutela de urgência para manutenção de posse e suspensão dos 

atos expropriatórios, conforme fundamentação supra. Concedo a parte 

embargante benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes ditados pelos 

artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destacando-se que tal 

decisão poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação econômica.Cite-se o embargado para que, querendo, conteste a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 679 do Código de 

Processo Civil.Certifique-se nos autos principais o teor desta 

decisão.Intimem-se e se cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 184120 Nr: 2071-02.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - 

OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro, por ora, a pesquisa de bens via ofício à Receita Federal ou 

consulta via INFOJUD, visto que não constato o esgotamento das 

diligências para tentativa de localização de bens pertencentes aos 

executados, sendo certo que se faz necessário, inclusive, a realização de 

consultas perante os Cartórios de Registros de Imóveis na Comarca na 

qual residem as partes executadas, e nas demais que porventura possam 

ser encontrados bens em seus respectivos nomes.

Sem prejuízo, intime-se o exequente para manifestar se possui interesse 

na penhora do bem descrito no extrato à fl. 92, no prazo de 15 dias, sob 

pena de levantamento da restrição inserida via Renajud.

Informado o interesse, cumpram-se as demais determinações do 

despacho de fls. 91/verso, expedindo-se o necessário para o 

cumprimento do ato.

Quedando-se inerte, voltem-me conclusos para deliberação.

Intime-se, cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249357 Nr: 16099-04.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR EVARISTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Antônio 

Moreira de Sousa em face de Jair Evaristo da Silva, visando o recebimento 

de valores fixados na sentença de fls. 28/30.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de retificar a 

autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença, bem como para que atualize a dívida objeto dos 

autos, conforme pleiteado à fl. 33.

Após, na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se 

o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido 

de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelos executados, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor da exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias, vindo conclusos para análise dos demais pedidos de fl. 33.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178337 Nr: 20460-69.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos,

Intimem-se as partes para que se manifestem sobre eventual adesão ao 

acordo coletivo e suspensão do presente feito.

Após, cocnlusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172608 Nr: 14274-30.2014.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DARCI CRESTANI, FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, MARCELO SALVI - OAB:40989, RODRIGO 

MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 Vistos,

Ao perito para que se manifeste sobre os esclarecimentos 

complementares pleiteados por ambas as partes, após conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 109318 Nr: 7952-04.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX UMBERTO SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 AUTOS: 109318Vistos,Inicialmente, inviável o acolhimento do pedido de 

suspensão do presente feito....Assim, recebo o pedido de cumprimento de 

sentença no que tange aos honorários apresentados a fls. 1592/1995, 

ficando desde já afastada a impugnação apresentada pelo executado 

quanto ao termo inicial da correção monetária, visto que tendo sido fixados 

os honorários com base no valor da causa, tal valor deve ser atualizado 

desde o seu ajuizamento.Assim, ontime-se a instituição financeira 

executada, na pessoa de seu advogado, para pagar a dívida, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, sua impugnação.Sendo pago o valor pela executada, nos moldes 

pleiteados e sem contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor 

do exequente, atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na 

procuração.Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), 

oportunidade em que a parte exequente deverá ser intimada para atualizar 

o valor da dívida, com a inclusão de multa, se ainda não incluída no 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.,,,, ..., desde já determino a intimação 

da instituição financeira para que esclareça e comprove no prazo de 60 

dias a relação das operações 11/39789-6 e 11/39678-4, devendo na 

mesma oportunidade esclarecer a situação do saldo devedor dos 

operações que foram transferidas para “extrato”.Após, conclusos para 

análise quanto a homologação dos cálculos de liquidação não impugnados 

ou necessidade de realização de pericia contábil para liquidação do 

saldo.Cumpra-se.Tangará da Sera, 16 de outubro de 2018Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 110842 Nr: 1078-66.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA 

THEREZA CAETANO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, 

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36427, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A

 Vistos,

Intime-se o exequente para que se manfieste sobre a impugnação à 

avaliação e pedido de redução da penhora.

Intime-se o executado para que se manfieste sobre a impugnação aos 

calculos do contador.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141190 Nr: 515-67.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA ALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12406-A OAB/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SIDNEI FERRARIA - 

OAB:OAB/SP 253.137

 Vistos em correição.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Elisangela Alves Viana 

em face de Banco Bradesco Financiamentos S/A, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Recebido o cumprimento de sentença a obrigação foi cumprida 

voluntariamente pelo executado conforme informado pela exequente a fl. 

282.Nesse diapasão, a parte autora pugna pelo arbitramento de 

honorários advocatícios desta fase processual.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Indefiro a aplicação dos honorários do cumprimento de sentença, tendo 

em vista que o executado procedeu com cumprimento voluntário da 

obrigação sem qualquer irresignação no prazo para impugnação.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 53283 Nr: 2964-08.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, 

SEBASTIAO CARLOS PIM, SILVANA ROSA COURA PIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Ante o pedido de fl. 298/299 e com fulcro no princípio da cooperação, 

diligencie-se perante os sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça para 

tentativa de localização de endereço atualizado dos executados.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça o necessário 

para promover a intimação dos executados para comprovarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, que a quantia tornada indisponível é impenhorável e/ou 

excessiva (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Decorrido o prazo sem contraposições, proceda-se o levantamento de 

alvará em favor do exequente.

Posteriormente, intime-se o exequente para promover o prosseguimento 

do feito, colacionando aos autos planilha atualizada do débito, com a 

compensação dos valores levantamentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Além disso, intime-se o exequente para se manifestar expressamente 

quanto ao interesse ou não na penhora do veículo localizado junto ao 

sistema Renajud à fl. 226, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

levantamento da restrição veicular já inserida.
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Com a manifestação de interesse, deverá o exequente providenciar o 

necessário para a penhora e avaliação do bem, bem como se manifestar 

quanto à adjudicação do bem, indicação de leiloeiro ou mesmo a realização 

de venda extrajudicial, consignando-se que na ausência de indicação 

caberá a este Juízo a designação de leiloeiro.

No entanto, em caso de desinteresse encaminhe os autos conclusos para 

proceder ao levantamento da restrição.

Por fim, determino que os documentos obtidos através do sistema 

INFOSEG em nome do executado Sebastião Carlos Pim sejam mantidos em 

pasta própria, ante o sigilo dos mesmos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276719 Nr: 6337-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX EDUARDO GALEGO - 

OAB:259772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando-se o postulado pela empresa exequente à fl. 41, defiro 

diligência perante os sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça para 

tentativa de localização de endereço atualizado do executado Rodrigo 

Caletti Deon.

Intime-se o exequente para se manifestar quanto aos endereços obtidos 

junto aos sistemas conveniados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro desde já a expedição do necessário para promover a citação da 

parte executada junto aos endereços diversos eventualmente localizados.

Frustrada igualmente, intime-se o requerente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260811 Nr: 25459-60.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO ITAIPÚ IND. COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR JOSÉ SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação cobrança ajuizada por Mineração Itaipú Indústria e 

Comércio LTDA. em face de Edmar José Sia ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 147/151 as partes informaram que compuseram 

acordo, em razão disso, pugnaram pela sua homologação e extinção do 

feito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes, nos 

termos do artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil.

Diante da desistência do prazo recursal pelas partes (item XIII), 

proceda-se desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se 

posteriormente com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151093 Nr: 11212-50.2012.811.0055

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS DE TANGARÁ 

DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 

DO MUNICIPIO - EDIRSON J. OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

TANGARÁ DA SERRA, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VICENTE DA COSTA - 

OAB:12108/MT, LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO - OAB:11.086, 

ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 Vistos em correição,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movida pelo Sindicato 

dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT em desfavor 

do Secretário Municipal de Administração do Município de Tangará da 

Serra/MT e Município de Tangará da Serra/MT, objetivando o cumprimento 

da obrigação disposta na sentença/acordão proferido nos presentes 

autos, consistente na redução de carga horária de trabalho dos 

servidores públicos municipais que exercem o cargo de Assistente Social, 

sem prejuízo de sua remuneração.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Posteriormente, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

representante legal, para, querendo, impugnar a presente execução, nos 

próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 c/c 

§4º do artigo 536, ambos do Código de Processo Civil.

Em igual prazo, a municipalidade poderá se manifestar acerca do 

cumprimento voluntário da sentença/acordão.

Certificado o decurso do prazo para apresentação da impugnação e 

cumprimento voluntário da sentença, intime-se o impetrante para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Promova-se vista dos autos ao representante do Ministério Público.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147413 Nr: 7203-45.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBILEI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLI LILIANI MARTINS - 

OAB:, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O, RANULFO DE 

AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8530-A

 Vistos em correição,

Analisando detidamente a minuta de acordo de fls. 192/193, verifica-se 

que as partes pugnam pelo levantamento de alvará no valor de R$ 

4.641,56, em tese, vinculado aos autos (item 2, b), sendo que na ausência 

do recebimento desse valor o acordo restaria descumprido.

Contudo, consoante extrato da conta única, há apenas R$75,77 (setenta e 

cinco reais e setenta e sete centavos) disponíveis.

Outrossim, compulsando aos autos, verifica-se que fora expedido 

Comunicado para liberação de depósito judicial n.º 80457-6/2013 (fl. 160) 

em favor do banco requerido, procedendo-se o levantamento dos valores 

vinculados aos autos.

Assim, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a 

homologação dos demais termos do acordo, inclusive sobre o 

levantamento do saldo remanescente no valor de R$75,77.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292476 Nr: 19010-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. A. MOREIRA & CIA LTDA ME, EDER ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 [...]. Ademais, conforme consulta ao Sistema Renajud, foram encontrados 

diversos veículos constantes em seu nome e no nome da pessoa jurídica, 

sendo que das extensas movimentações na conta bancária conforme 

extrato juntado nos autos (fls. 83/11) fornecem indícios razoáveis 

capazes de por em dúvida a alegada condição de hipossuficiência das 

partes. Em sendo assim, devem os autores emendar o pedido para 

comprovar a alegada hipossuficiência com documentos idôneos da renda 

percebida como declaração de imposto de renda, decore, extratos 

bancários da pessoa física, etc..Assim, considerando-se a natureza da 

demanda e a necessidade de se comprovar de forma verossímil a 

hipossuficiência alegada, intimem-se os embargantes para comprovar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, que não possuem condições de arcar com as 

custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, na forma da 

lei, em razão do pedido de gratuidade da justiça postulado na presente 

ação, sob pena de indeferimento.Por outro lado, verifico que a parte 

autora postula os presentes embargos sem informar o valor correto da 

causa, eis que o débito perseguido na execução em apenso perfaz a 

quantia de R$ 17.787,37 e o valor dado à causa nestes embargos é R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Desta forma, no mesmo prazo, deve emendar o 

pedido para adequar o valor da causa neste feito ao valor da execução. 

Outrossim, em razão dos pedidos revisionais de outros contratos 

prematuros que originaram a dívida perseguida nos autos da execução em 

apenso, devem os embargantes evidenciar a alegada novação contratual 

trazendo aos autos cópia das cédulas bancárias e extratos com os 

descontos anteriores a contratação da cédula alvo da execução 

atual.Assim, intimem-se os embargantes para regularização da lide nos 

termos supra.Decorrido o prazo sem cumprimento pelos embargantes, 

intimem-se aqueles pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do 

Código de Processo Civil, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de indeferimento.Após, voltem os autos conclusos.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155315 Nr: 3946-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA ME, VALDECI MACENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando-se o decurso do prazo desde a última realização de 

diligência junto ao sistema Bacenjud e uma vez que o artigo 835 do Código 

de Processo Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e 

artigo 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para 

o bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido 

de penhora via BACENJUD postulado pela exequente em desfavor da 

executada, no valor da última atualização nos autos (fl. 153).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que a executada deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Por conseguinte, intime-se a exequente para promover o prosseguimento 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, arquive-se o feito, nos termos artigo 

921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos 

termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15885 Nr: 2049-32.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SAMPAIO DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB MT 9259, TANIA MARA LORENZONI WOJAHN - 

OAB:6794-B

 Vistos em correição,

Considerando-se o decurso do prazo desde a última realização de 

diligência junto ao sistema Bacenjud e uma vez que o artigo 835 do Código 

de Processo Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e 

artigo 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para 

o bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido 

de penhora via BACENJUD postulado pela exequente em desfavor da 

executada, no valor da última atualização nos autos (fl. 318).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que a executada deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Por conseguinte, intime-se a exequente para promover o prosseguimento 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, arquive-se o feito, nos termos artigo 

921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos 

termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181345 Nr: 23423-50.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO, ASSOCIAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL ( ASABB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BALTAZAR ZILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAGIB KRUGER - OAB:4419/O, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT, RODRIGO 

MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, MARCELO SALVI - OAB:40989, RAFAEL 

SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 [...] Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de transferência 

daqueles que forem encontrados, bem como a consequente intimação do 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar expressamente 

quanto o interesse na penhora do mesmo, providenciando-se o 

necessário, sob pena de levantamento da restrição.Em caso de 

desinteresse, deverá o exequente promover o prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis ou 

requerimento de diligência, diversas das já realizadas pelo Juízo, 

encaminhando-se os autos conclusos para levantamento de eventual 

restrição judicial.Por fim, em análise detida dos autos, reputo o não 

esgotamento das diligências para tentativa de localização de bens 

pertencentes aos executados, sendo certo que se faz necessário, 

inclusive, a realização de consultas perante os Cartórios de Registros de 

Imóveis na Comarca na qual reside o executado, e nas demais que 

porventura possam ser encontrados bens em seu nome.Assim, indefiro, 

por ora, o pedido retro, postergando sua análise para após a 

comprovação de esgotamento das diligências para tentativa de localização 

de bens em nome do executado, notadamente certidões dos Cartórios de 

Registro de Imóveis, no prazo de 15 (quinze) dias.Quedando-se o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 296 de 949



exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo Código de 

Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 

1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional 

ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela 

parte.Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo 

prosseguimento ao feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos 

artigo 921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 176873 Nr: 18964-05.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUELA RIZZON DE SOUZA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Vistos em correição,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pela exequente em desfavor da executada, no valor da última 

atualização nos autos (fl. 158).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que a executada deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Por conseguinte, intime-se a exequente para promover o prosseguimento 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154477 Nr: 3111-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOSSONI & BOSSONI LTDA-ME, ALFREDO 

BOSSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando-se o decurso do prazo desde a última realização de 

diligência junto ao sistema Bacenjud e uma vez que o artigo 835 do Código 

de Processo Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e 

artigo 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para 

o bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido 

de penhora via BACENJUD postulado pela exequente em desfavor da 

executada, no valor da última atualização nos autos (fl. 119).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que a executada deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Por conseguinte, intime-se a exequente para promover o prosseguimento 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, arquive-se o feito, nos termos artigo 

921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos 

termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291843 Nr: 18495-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do artigo 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade.Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos 

à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 231 do Código de Processo Civil.Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.O 

exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 

ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial. Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem 

judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, 

§3º, todos do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203236 Nr: 17294-92.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCACIR DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 
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postulado pelo exequente às fls. 107/108 em desfavor do executado, no 

valor da última atualização nos autos (fl.99).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

DEFIRO também a consulta junto ao sistema RENAJUD para a identificação 

de bens móveis em nome do executado.

 Considerando que todos os veículos encontrados possuem registro de 

penhora, conforme extrato anexo, intime-se o exequente para se 

manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 216129 Nr: 6769-17.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, 

NOGUEIRA. ELIAS, LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS RICARDO EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MALUF ELIAS - 

OAB:110819, JOSÉ REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:sp146428, RUBENS CARMO ELIAS FILHO - OAB:138871/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Agco do Brasil 

Comercio e Industria LTDA em face de Vinicius Ricardo Eid, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Intimado do cumprimento de sentença para pagar o valor do débito (fl.47), 

o executado quedou-se inerte (fl.49), motivo pelo qual a parte exequente 

pugnou pela penhora online de valores.

Deferida a penhora online, com o resultado frutífero (fl.54), instado a 

manifestar-se, o executado concordou com a constrição dos valores.

Em seguida foi determinada a liberação de alvará dos honorários de 

sucumbência (fl. 77).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212868 Nr: 4379-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELI DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:14594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 [...]Vistos em correição.Considerando que o feito já foi convertido em 

cumprimento de sentença e que a executada, devidamente intimada a 

pagar a dívida (fl. 131), quedou-se inerte conforme certificado em fl. 138. 

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 133/v em desfavor do executado, no 

valor da última atualização nos autos (fl.134/v).Se a penhora for positiva, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

ocasião em que o executado deverá comprovar, se for o caso, que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da 

penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).Acaso bloqueado valor ínfimo 

e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade, deverá ser 

expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então como 

frustrada a diligência.Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.DEFIRO também a consulta junto ao sistema RENAJUD a qual 

restou infrutífera, conforme extrato anexo.Quedando-se o exequente 

inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, 

suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional 

ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela 

parte.Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo 

prosseguimento ao feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos 

artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual poderá ser 

desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, 

consignando que o prazo da prescrição intercorrente não mais 

conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do CPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 28450 Nr: 2369-43.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB:7901/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, THIAGO ROSSETO 

SANCHES - OAB:12045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Antes de analisar o pedido de desistência, constato que existem valores 

penhorados nos autos pendentes de levantamento conforme extrato do 

sistema bacenjud as fls. 250/251.

Assim, intime-se o exequente para manifestar-se quanto aos valores nos 

autos e informar conta para levantamento.

Com a resposta renove-se a conclusão para a sentença de extinção

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 204430 Nr: 18284-83.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Steffen, Maria Salete Lopes Steffen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente às fls. 66/v em desfavor dos executados, no 

valor da última atualização nos autos (fl. 67).
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Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Outrossim, intime-se o patrono do exequente para regularização da 

sucessão empresarial informada à fl. 66, no prazo de 15 dias.

Com a regularização da representação, retornem os autos conclusos para 

análise do pedido de fl. 71/v.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 14800 Nr: 611-68.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RICARDO EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MALUF ELIAS - 

OAB:110819, JOSÉ REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:sp146428, LOURDES BALSAMAO ESTEVES ALMEIDA - 

OAB:227906, TADEU LUIZ LASKOWSKI - OAB:OAB/SP 22.043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Visto em correição.

Considerando o adimplemento parcial do débito, bem como que 

devidamente intimado da penhora o executado permaneceu inerte (fl. 560), 

proceda-se a liberação dos valores constritos em favor do exequente, 

observando-se a conta indicada à fl. 558 e os termos do Provimento nº 

68/2018 CNJ.

Considerando ainda o exposto pelo exequente às fls. 561/v, tendo em 

vista que o executado possui expectativa de percebimento de valores em 

processo em curso perante a terceira Vara Cível desta Comarca, código 

119413, no valor de R$ 20.624,50, DEFIRO a penhora de eventual crédito 

pertencente ao executado na ação de nº 9345-27.2009.811.0055 - código 

119413 -, em trâmite junto à 3ª Vara Cível desta Comarca.

Neste passo, a penhora deverá respeitar o limite atualizado do débito 

indicado à fl. 562, no valor de R$ 65274,47 (sessenta e cinco mil, 

duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), e ser 

averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na presente 

ação, nos termos do art. 860 do CPC, realizando o Juízo da 3ª Vara a 

intimação do executado para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Nestes termos, proceda-se o necessário para cumprimento da medida 

perante o Juízo da 3ª Vara Cível.

Outrossim, considerando que os valores não satisfazem o débito na sua 

integralidade, em prosseguimento da execução pelo valor remanescente, 

defiro o pedido de fl. 558/v. Oficie-se à BMF & Bovespa AS - Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros e CNseg - Confederação das Empresas 

de Seguros Gerais Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 

Capitalização, para que informem em Juízo eventuais investimentos e 

créditos em nome do executado Mauro Ricardo Eidt, CPF nº 

319.499.401-87.

Com as respostas, oportunize-se nova manifestação do exequente e após 

renove-se a conclusão para as deliberações necessárias.

Silente, cumpram-se as determinações de fl. 532.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291980 Nr: 18608-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA CARRILHO RODRIGUES DA SILVA, LISANGELA 

CARRILHO DA SILVA GANTUS, JOSE ROBERTO GANTUS, TAMIRIS DA 

SILVA GANTUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, ISAIAS 

CORÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT, RAUL REINALDO MORALES CASSEBE - OAB:24308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 

330, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, julgo 

extinto sem resolução do mérito o processo, com fulcro no artigo 485, 

inciso I, do mesmo diploma legal.Preclusas as vias impugnativas, 

arquive-se, procedendo às baixas e anotações de estilo.Sem honorários 

dada a não angularização processual.Custas e despesas pela parte 

autora, cuja exigibilidade se encontra suspensa, em razão da assistência 

judiciária gratuita que concedo aos autores, nos moldes ditados pelos 

artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destacando-se que tal 

decisão poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Com o trânsito 

em julgado arquivem-se os autos observando-se as formalidades 

legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123690 Nr: 2762-89.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO SONODA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, EGBERTO HERNAN - OAB:137331/RJ

 Vistos em correição,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, a parte requerente pleiteia a instauração da fase de 

cumprimento de sentença, todavia não apresentou memória atualizada do 

débito a ser perseguido para que se proceda a liquidação do julgado.

Ressalto ainda que a sentença de fls. 159/162 pende de liquidação eis que 

foi deferida a compensação do crédito da parte requerida com os valores 

a serem pagos a título de indenização ao autor.

Posto isso, concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentar nos autos memória do débito perseguido procedendo-se a 

liquidação dos valores devidos com os valores a receber pela indenização 

imposta a requerida.

Apresentados os cálculos, oportunize-se manifestação da parte adversa 

e em seguida, renove-se a conclusão para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 179527 Nr: 21593-49.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 Vistos em correição.,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Banco da 

Amazônia S.A e Elisangela Hasse, em desfavor de Sementes Nova 

Fronteira, objetivando o pagamento atinentes a honorários de 

sucumbência no valor de R$ 12.803,55 definidos em acordão proferido a 

fl.249.

Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Fica os executados advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 
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atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283250 Nr: 11710-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. P. COMERCIAL DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. L. K. LOPES & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação monitória ajuizada por E. P. Comercial de Material Elétrico 

LTDA. em desfavor de B.L.K. Lopes & Cia LTDA ME., ambos qualificados 

no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 46/48, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, referente ao crédito cobrado, em razão 

disso, pugnaram pela sua homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 21/12/2018, nos moldes do acordo (item III).

Custas e despesas processuais remanescentes dispensadas nos termos 

do art. 90, §3° do Código de Processo Civil.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem os autos conclusos para 

análise da extinção da ação.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150943 Nr: 11052-25.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos em correição,

Atente-se à Gestora Judiciária quanto à prática de atos ordinatórios, 

oportunizando-se as partes o exercício do contraditório em feitos 

similares.

Por conseguinte, intimem-se as partes para se manifestarem quanto às 

petições apresentadas às fls. 645/646 e 652/563, no prazo legal.

Posteriormente, encaminhe os autos conclusos para as deliberações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291526 Nr: 18257-95.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENITA RIBEIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FERNANDO CEZAR DOS SANTOS REIS - 

OAB:22.096/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos em correição.

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, reputo que a autora visa a revisão de contrato de 

honorários de advogado, com a anulação da cláusula terceira em que 

dispõe a obrigação de alienação de imóvel, todavia, não juntou aos autos 

cópia do aludido contrato ao feito. Outrossim, verifico que também não 

juntou aos autos cópia atualizada da matrícula nº 10.423, do CRI local, 

referente ao imóvel usucapido objeto do contrato em voga.

Assim, intime-se a autora para emendar a inicial para suprir as 

irregularidades apontadas no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a emenda, voltem-me conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 149633 Nr: 9618-98.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEME DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV LEASING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação ajuizada por Noeme de Oliveira Silva em desfavor de BV 

Leasing, visando à revisão da Cédula de Crédito Bancário n.º 650092392, 

com alienação fiduciária do veículo Chevrolet Classic Sedan Spirit, ano 

2005, placa: DJE1125 (fl. 130).

Após a pratica de vários atos processuais, em manifestação de fls. 

289/292, as partes compuseram acordo, o qual foi prontamente 

homologado pelo Juízo (fl. 293).

Contudo, a requerente alega o descumprimento do acordo, visto que a 

requerida não procedeu com a baixa do gravame de alienação fiduciária 

do veículo, ficando impossibilitada de proceder a transferência do bem 

(fls. 307 e 322/323).

O Departamento de Trânsito de Minas Gerais informou a ausência de 

cadastro do veículo DJE1125 em seu banco de dados (fls. 317/321).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Com fulcro no princípio da cooperação, procedo diligencia junto ao sistema 

Renajud para obtenção de informações relativas ao veículo DJE1125, 

sendo constatado que o mesmo está registrado junto à unidade federativa 

de Mato Grosso, encontra-se livre que qualquer restrição e em nome de 

pessoa diversa dos autos.

Outrossim, constata-se do extrato do sistema Renajud anexo, que a 

requerente Noeme de Oliveira procedeu a comunicação de venda do bem 

em 21/05/2018.

Desse modo, reputo prejudicado o pedido de fl. 322, visto que inexiste 

restrição de alienação fiduciária no veículo objeto dos autos.

Na inexistência de demais requerimentos e certificado o regular 
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recolhimento das custas, retornem os autos ao arquivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228352 Nr: 17003-58.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAXE CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODESCHINI CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA LEAO OSORIO - 

OAB:41800, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - OAB:36082/DF, 

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26966/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:9749B, PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Guaxe Construtora e 

Terraplanagem Ltda em face de Todeschini Construções e Terraplanagem 

Ltda, todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Após o recebimento da inicial, as partes, em fls. 71/72 e 75/76 noticiaram a 

celebração de acordo, dando quitação e fim na relação contratual. É o 

relato do necessário.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, na 

forma dos artigos 487, III, b), do Código de Processo Civil.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o presente feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Honorários advocatícios conforme acordado e custas remanescentes, se 

houver, pela parte autora.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, homologo-a. 

Proceda-se desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se 

posteriormente com as anotações e cautelas legais.

No que tange o pedido de averbação às margens da matrícula do imóvel 

dado em garantia (30.506, CRI Várzea Grande/MT), devem as partes 

informar nos autos se desejam a formalização de penhora do bem, 

averbação de hipoteca judicial (art. 495 do CPC) ou somente averbação 

premonitória acerca da existência da presente ação.

Publique-se, Registre-se, Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 293027 Nr: 19438-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI JOSE DE ARAUJO, VANESSA VIEIRA VERONEZE, 

RONALDO DE JESUS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY ELIAS SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

In casu, em que pese as declarações de hipossuficiência e a declaração 

de imposto de renda do embargante Ronaldo de Jesus Gomes não constar 

nenhuma renda (fls. 46/47), há indícios de que os autores possuem 

condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, dada a natureza negocial em que se discute no 

presente feito, perfazendo o valor da causa na quantia de R$ 

4.015.035,94 (quatro milhões, quinze mil, trinta e cinco reais e noventa e 

quatro centavos).

 Ademais, de consulta ao banco de dados da Receita Federal conforme 

extratos em anexo, reputo que todos os embargantes são empresários 

possuindo expressiva atividade comercial ativa, inclusive, possuem alguns 

veículos, conforme consulta anexa realizada perante o sistema Renajud, 

situação que fornece indícios de que possuem condições de arcar com as 

custas processuais sem prejuízo de seu sustento e/ou da família.

Assim, intimem-se os embargantes para comprovar, no prazo de 15 

(quinze) dias, que não possuem condições de arcar com as custas, as 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em 

razão do pedido de gratuidade da justiça postulado na presente ação 

(CPC, artigo 99, §2º).

Outrossim, deverão, no mesmo prazo, juntar aos autos cópia de seus 

documentos pessoais e comprovante de endereço para fins de 

regularização da representação processual.

Decorrido o prazo sem cumprimento pela autora, intime-a pessoalmente, 

nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, para suprir a 

falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Sem prejuízo das determinações supra, proceda-se o apensamento do 

presente feito à execução correspondente e em seguida, após a emenda, 

encaminhem-se os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 198688 Nr: 13749-14.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SQUINELLO NOGUEIRA & SQUINELLO LTDA 

ME, MARCELO AUGUSTO NOGUEIRA, ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Vistos em correição.

Considerando-se a expressa manifestação do exequente, lavre-se por 

termo nos autos a penhora do veículo indicado à fl. 147 (artigo 845, §1º, 

CPC), procedendo-se a inclusão da restrição junto ao sistema Renajud.

 Formalizada a penhora, intime-se a parte executada nos termos do artigo 

841 do Código de Processo Civil, devendo ser intimado pessoalmente, se 

não houver constituído advogado nos autos (§2º).

Manifestando a parte executada, abra-se vista ao exequente para, 

querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Na 

oportunidade deverá indicar a localização do bem.

Informada a localização do bem, proceda-se a avaliação do bem 

penhorado aos autos, oportunizando manifestação das partes, no prazo 

legal.

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação das partes, intime-se o 

exequente para que manifeste seu interesse na adjudicação do bem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 876 e seguintes do Código 

de Processo Civil.

No mesmo prazo supra, caso não tenha interesse na adjudicação, deverá 

o exequente se manifestar nos termos do artigo 880, do CPC, e caso 

pugne pela realização da alienação por leiloeiro, deverá indicar leiloeiro 

para a realização da hasta pública, caso queira, nos termos do artigo 883, 

do CPC.

Consigno que na ausência de indicação de leiloeiro público, caberá a este 

Juízo a nomeação de profissional.

Cumpridas com as diligências supra, conclusos para fixação dos 

parâmetros nos termos do artigo 880, §1º, e 885, do CPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197161 Nr: 12550-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS CORTEZ TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696/MG, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Trans Cortez 
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Transportes Ltda em face de HSBC Bank Brasil S/A Banco Multiplo, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Considerando-se a inércia do executado, este Juízo determinou a 

realização de bloqueio de valores via sistema Bacenjud às fls. 209 

(22/02/2018), o qual restou frutífero, com posterior expedição do Alvará 

Eletrônico n.º 395245-2/2018 (fl. 221).

Os autos vieram-me conclusos.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174606 Nr: 16509-67.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO HENRIQUE AMARANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO TOGO SHIMOSAKO, ALVIM & ROSA 

LTDA - ME, UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, Julierme Romero - 

OAB:6240/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Diante das informações prestadas às fls. 423/424 pelo perito, defiro o 

pedido de dispensa, devendo o mesmo ser notificado da referida 

destituição.

Desse modo nomeio Real Brasil Consultoria e Perícias Ltda, podendo ser 

localizada na Rua Rubens de Mendonça, n. 1856, Sala 408, Bosque da 

Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636, e-mail 

“contato@realbrasil.com.br”, para a realização de perícia nos autos, 

servindo escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso.

Intime-se o ente de perícias, nos termos da decisão de fls. 340/343, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informar a aceitação do encargo e, em caso 

positivo, no mesmo prazo, apresentar o valor dos honorários, intimando-se 

os requeridos para recolherem os valores no prazo de 10 dias.

Apresentadas impugnações ou recusa, renove-se a conclusão para 

deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282630 Nr: 11194-19.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS PERNAMBUCANAS - ARTHUR 

LUNDGREN TECIDOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c condenação 

por danos morais movida por Ester Alves da Silva em face de Casas 

Pernambucanas - Arthur Lundgren Tecidos S/A

Recebida a inicial e deferida a antecipação de tutela, designou-se 

audiência de conciliação para o dia 1/08/2018 às 15:00.

À fl. 21, o AR de citação retornou sem cumprimento, em razão da 

mudança de endereço da parte requerida.

O requerente apresentou novo endereço para localização do requerido e 

postulou por nova designação da audiência para tentativa de conciliação.

Assim, tendo em vista o pedido da parte autora, designo nova data de 

realização da audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 2018 

às 14h30min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato.

Cite-se o requerido no novo endereço indicado à fl. 25 para 

comparecimento ao ato, bem como da liminar concedida às fls. 17/18.

Intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221103 Nr: 10986-06.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYKON JESSE BARBIERI DE CAMARGO, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Ante o pedido retro, defiro a penhora do veículo JTA Suzuki 125 placa 

QBI1949 (artigo 845, §1º, CPC), procedendo-se o registro perante o 

sistema Renajud.

Formalizada a penhora, intime-se a parte executada nos termos do artigo 

841 do Código de Processo Civil, devendo ser intimada pessoalmente, se 

não houver constituído advogado nos autos (§2º).

Manifestando a parte executada, abra-se vista ao exequente para, 

querendo, apresentar resposta, no prazo de 15(quinze) dias.

Proceda-se a avaliação do bem penhorado aos autos, oportunizando 

manifestação das partes, no prazo legal.

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação das partes, intime-se o 

exequente para que manifeste seu interesse na adjudicação do bem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 876 e seguintes do Código 

de Processo Civil.

No mesmo prazo supra, caso não tenha interesse na adjudicação, deverá 

o exequente se manifestar nos termos do artigo 880, do CPC, e caso 

pugne pela realização da alienação por leiloeiro, deverá indicar leiloeiro 

para a realização da hasta pública, caso queira, nos termos do artigo 883, 

do CPC.

Sem prejuízo das deliberações supra, oficie-se ao Detran/MT para que 

informe a instituição financeira responsável pela alienação fiduciária no 

veículo acima descrito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, oficie-se à instituição financeira para que preste esclarecimento 

acerca do financiamento, notadamente eventual quitação ou o valor do 

crédito remanescente para quitação do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpridas com as diligências supra, conclusos para fixação dos 

parâmetros nos termos do artigo 880, §1º, e 885, do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231750 Nr: 20556-16.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de execução de título extrajudicial movido por Branco Bradesco 

S/A em face Ana Paula de Moraes ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

O exequente informa que as partes firmaram acordo na via extrajudicial a 

fim de quitar a dívida, o qual foi integralmente cumprido conforme fl. 80.
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Por conseguinte, a exequente informa o cumprimento da obrigação de 

fazer pela executada, pugnando pela extinção do feito.

Em seguida, os presentes autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157001 Nr: 5615-66.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES DOS SANTOS PIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos em correição,

Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por Comercio Materiais de 

Construção Lorenzetti LTDA em face de Lourdes dos Santos Piola, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

As partes compuseram acordo as fls. 146, devido à inércia do executado 

os autos ficaram suspensos até o cumprimento da avença.

 A parte exequente em fls. 156 informou o cumprimento da obrigação.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário. Decido.

Ocorrendo o cumprimento integral da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz 

apor o seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente 

feito pelo cumprimento do acordo celebrado.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 100678 Nr: 7752-31.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Silvio Barbieri, ARGEMIRO PEDRO 

BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de execução de título executivo extrajudicial proposta por HSBC 

Bank Brasil S/A Banco Múltiplo em desfavor de Rafael Silvio Barbieri e 

Argemiro Pedro Barbieri.

 Abstrai-se dos autos que quando da intimação dos requeridos da 

penhora realizada nos autos ás fls. 226, sobreveio a informação de que o 

segundo requerido veio a óbito (fl. 283).

Em seguida, o requerente manifestou-se pela suspensão do feito e dos 

atos já designados para regularização do polo passivo (fls. 1087/1088).

 Brevemente Relatado.

 Fundamento e Decido.

Conforme se verifica da Certidão de Óbito de fls. 283, o executado 

Argemiro Pedro Barbieri faleceu em 15/05/2016.

 O artigo 110 do CPC determina que, ocorrendo a morte de qualquer das 

partes, dar-se-á a sucessão pelo espólio ou pelos seus sucessores, 

observando o disposto no art. 313, §§1º e 2º do mesmo diploma. Vejamos 

o que estabelecem os referidos parágrafos:

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o 

juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação 

do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 

(seis) meses;

Desta feita, considerando o falecimento do executado Argemiro Pedro 

Barbieri, necessário sejam citados os seus sucessores para se 

habilitarem no presente feito, nos termos do art. 689, do CPC.

 Assim, intime-se o patrono do exequente para, querendo, no prazo de 02 

(dois) meses, regularizar o polo passivo, promovendo a habilitação e 

citação do espólio, na pessoa do inventariante, ou dos herdeiros, sob 

pena de suspensão do presente feito conforme art. 110 do CPC.

Decorrido o prazo, voltem-me para deliberação.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137412 Nr: 7757-14.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. B. DIAVAN & CIA LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos,

Intime-se o requerido para que se manifeste sobre a memória de cálculo 

apresentada pelo exeqeunte.

Após, conclusos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 21087 Nr: 289-77.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Com. de Produtos Agricolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Antonio Rotava, JULIO CESAR MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 211, intimando-se o executado 

por carta da penhora e da avaliação.

Não sendo apresentada impugnações quanto a avaliação, apresentada 

memoria atualizada do débito e colhida a manifestação das partes quanto 

ao pedido de adjudicação, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217476 Nr: 7941-91.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFMNR, SMNR, MARCIA APARECIDA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CIDADE VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLLY EICH ALVES - 

OAB:21805/MT, LUCAS ANTONIO BATISTÃO - OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO SANTA 

ROSA AMBROSIO - OAB:12976, BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512/O, EDUARDO MAHON - OAB:OAB/MT 6.363, Ricardo 

Gomes de Almeida - OAB:5.985, STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 20.956/B

 Vistos em correição.

Inicialmente, reitero que a conciliação deve ser estimulada por todos os 

agentes do processo, conforme preceitua o §3º do art. 3º do Código de 

Processo Civil, sendo certo que o executado desde a intimação do 
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cumprimento de sentença se dispôs a pagar o débito, informando 

interesse na composição amigável (fl. 121/v).

Assim, não obstante a irresignação dos exequentes, por certo que 

nenhum prejuízo suportarão em reunirem-se conjuntamente com o 

executado para por termo ao presente feito e definir, em comum acordo, a 

melhor forma de adimplemento do débito que porventura ainda pender de 

pagamento, garantindo assim, com fulcro no princípio da cooperação e da 

menor onerosidade, a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional.

Assim, mantenho a audiência já designada.

Outrossim, para fins de representação das partes que encontram-se 

encarceradas, deverão os patronos dos exequentes juntarem nos autos 

procuração com poderes específicos para transigir, em caso de não 

haver disposição expressa no instrumento de mandato constante nos 

autos.

Sem prejuízo da audiência, proceda-se a expedição de alvará dos valores 

depositados pelo executado em favor dos exequentes, observando-se a 

conta indicada à fl. 156 e os poderes outorgados na procuração.

Realizado o ato, com ou sem acordo, voltem-me para as deliberações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143092 Nr: 2567-36.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, VALDIR 

MARQUEZIN, JOSÉ PEDRO ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR DOS SANTOS 

REIS - OAB:22.096/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - 

OAB:MT 7.216, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, HERMES 

BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11405, HERMES BEZERRA SILVA 

NETO - OAB:11405/O, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293/MT

 Vistos,

Procedam-se as expedições necessárias para a redução das penhoras já 

realizadas à fração indicada pelo exequente.

Prcoedam-se as expedições necessárias para a penhora e avaliações 

pendentes, ficnado desde já homologada a desistência da penhora quanto 

ao imóvel alienado.

Por fim, procedam-se as expedições necessárias ao protesto pretendido 

pelo exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 24844 Nr: 675-73.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 intimação do advogado da parte autora para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias para dar prosseguimento ao feito.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 171107 Nr: 12832-29.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIELI MARASCA, JOACIR MARASCA, 

ELIANE MARIA LORENZETTI MARASCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇAO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO A DEVOLUÇÃO DO AR QUANTO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

EXECUTADA ELIANE MARIA LORENZETTI, DA PENHORA, SENDO QUE O 

AR FOI DEVOLVIDO PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO ENDEREÇO 

INSUFICIENTE, BEM COMO INFORMAR O ENDEREÇO ATUALIZADO DA 

REFERIDA EXECUTADA PARA FINS DE PROCEDER A INTIMAÇÃO DA 

MESMA DA PENHORA EFETIVADA NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 286930 Nr: 14741-67.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59581 Nr: 1226-48.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO RICARDO EIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 intimação dos advogados das partes para manifestarem quanto ao laudo 

pericial acostado as fls. 718/761,no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217426 Nr: 7895-05.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO TANGARA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINO ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse 

processual. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários ora 

arbitrados em 10% do valor da causa, consignando-se a suspensão de 

exigibilidade de tais encargos ante a gratuidade já deferida.Com o trânsito 
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em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo e 

arquivando-se os autos. P.R.I.C.Tangará da Serra, 16 de outubro de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 102255 Nr: 1151-72.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE MAURICIO MUNARI LOTHAMMER, FABIANE 

DEBORTOLI LOTHAMMER, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ NORTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

208,04, OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ COMPROVAR, SE 

FOR O CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS SÃO 

IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA PENHORA (NCPC, ART. 854, 

§3º, INCISOS I E II).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284460 Nr: 12645-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, ISAIAS CORÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Vistos em correição,

Analisando as razões apresentadas pelo agravante às fls. 178/200, não 

vislumbro fatos ou fundamentos novos que justifiquem a modificação da 

decisão de fls. 138/139, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios 

fundamentos (RAI nº. 74883/2016).

Outrossim, considerando a apresentação de contestação e documentos 

às fls. 152/172, oportunize-se o exercício do contraditório a parte 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Posteriormente, com fulcro no princípio da cooperação, oportunize-se 

manifestação das partes para que possam especificar e justificar as 

provas que pretendem produzir, bem como indicar os pontos 

controvertidos da demanda a serem fixadas pelo Juízo.

Cumpridos todos os atos ordinatórios, encaminhe os autos conclusos para 

as deliberações necessárias.

Remetam-se as informações ao I. Relator.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 247252 Nr: 14572-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR CARLOS SOLETTI, MAGALI MARIA LENZ 

SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO A DEVOLUÇÃO DOS ARS QUANTO A CITAÇÃO DAS PARTES 

REQUERIDAS CARLOS ABERTO E FERNANDA COSTA, SENDO QUE 

TODOS OS ARS RETORNARAM SEM EXITO, NO PRAZO LEGAL

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 233231 Nr: 22101-24.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILDO BATISTA DE GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 65271 Nr: 5398-33.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:3554-B

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Francisco de Assis de Oliveira Araujo, Rg: 38851115-2 

SSP PR Filiação: Luiz de Araujo Amorim e Zilda de Oliveira Araujo, data de 

nascimento: 01/04/1965, brasileiro(a), natural de Itaguaje-PR, , Endereço: 

Rua 60, N. 653-N, Lote 19, Quadra 23, Bairro: Novo Tarumã, Cidade: 

Tangará da Serra-MT

Finalidade:COMPARECER NO EDIFÍCIO DO FORUM DESTA COMARCA NO 

DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 8H30M, A FIM DE SER INTERROGADO 

NA SESSÃO DE JÚRI POPULAR.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Objetivando readequar a pauta, lamentando o 

inconveniente, altero a data da sessão para o dia 29/11/2018, às 08h 

30min. Defiro o derradeiro pedido ministerial. As providências

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 65271 Nr: 5398-33.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:3554-B

 Vistos,

Objetivando readequar a pauta, lamentando o inconveniente, altero a data 

da sessão para o dia 29/11/2018, às 08h 30min.

Defiro o derradeiro pedido ministerial.

 Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 127233 Nr: 6182-05.2010.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO ROMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Vistos,

Intime-se novamente a defesa para apresentação das derradeiras 
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argumentações.

Com ou sem manifestação, venham conclusos com urgência, pois se trata 

de processo incluído na meta 02 do CNJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 61559 Nr: 3140-50.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERSON FORTUNATO RAFAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos,

Chamo o feito à ordem para determinar a intimação do advogado 

constituído pelo acusado para, em cinco dias, manifestar nos termos do 

art. 422 e seguintes do CPP, sob pena de restar caracterizado o abandono 

do processo e de aplicação de multa no valor de 10 a 100 salários 

mínimos, na forma do art. 265 do CPP.

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos com urgência, pois 

se trata de processo incluído na meta 02 do CNJ.

Determino, ainda, que o Gestor certifique nos autos se o denunciado está 

preso na unidade prisional de Pontes e Lacerda/MT.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 292944 Nr: 19357-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVAL ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:20018/0

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 292997 Nr: 747-43.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO BOTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5862/MT

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid BalconiIntimação do patrono do reeducando para manifestação 

acerca do cálculo de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 167961 Nr: 8318-33.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 266444 Nr: 29430-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON DE ASSIS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 06/12/2018 às 

15h30min.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 254049 Nr: 19917-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Autos nº: 19917-61.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 254049.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de providências protetivas (cautelares), feito por 

Nathalia Vicente Campos contra a conduta de Ronaldo Silva Campos, em 

decorrência das agressões sofridas no âmbito das relações domésticas, 

abarcados pela Lei Maria da Penha.

As medidas de proteção foram deferidas por este Juízo às fls. 18/21.

 O ofensor apresentou contestação por intermédio de Advogado, bem 

como requereu pela revogação da medida protetiva de nº 3 (fls. 27/31) e 

não requereu a produção de prova oral.

 O Ministério Público se manifestou às fls. 39, favoravelmente à revogação 

da medida de proibição de o requerido frequentar a Escola 29 de 

Novembro, diante da comprovação de que as outras filhas menores do réu 

ali estudam.

Posteriormente, a vítima foi intimada para dizer se ainda possui interesse 

na manutenção das referidas medidas, conforme certidão de fls. 52, tendo 

respondido positivamente.

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a ausência de elementos novos trazidos pelo requerido 

para confrontar as declarações veementes da ofendida Nathalia Vicente 

Campos, constato que a procedência parcial da demanda é medida que se 

impõe.

 Acerca da possibilidade de julgamento antecipado do pedido, dispõe o 

Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)”

Pois bem. Analisando com acuidade o conjunto probatório já acostado aos 

autos, consistente no termo de declarações da vítima, bem como, tendo 

em vista a ausência de elementos novos contidos na manifestação do 

suspeito, verifico que o procedimento não carece de dilação probatória, 

razão pela qual, é possível o julgamento antecipado da lide, com a 

consequente ratificação da medida liminar anteriormente deferida em favor 

da vítima.

Diante disso, demonstrada a ocorrência da violência doméstica, tenho que 

a requerente possui o direito às medidas protetivas descritas no Capítulo II, 

da Lei nº 11.340/06, que lhe foram concedidas liminarmente.

Acerca da autonomia e duração das medidas, os Tribunais Pátrios já se 

decidiram:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. 

NATUREZA JURÍDICA CAUTELAR. GARANTIA DA EFICÁCIA DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERSECUÇÃO 

CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 0. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter 

cautelar, sendo instrumento importante para a proteção das vítimas de 

violência doméstica e para o trâmite processual, garantindo a eficácia da 

prestação jurisdicional. 02. Possuindo natureza acessória, as medidas 
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protetivas não podem perdurar se não subsistir se a ação principal. V.V.: 

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA 

PENHA. EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 

PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. CARÁTER SATISFATIVO. VIABILIDADE. 

PROTEÇÃO. URGÊNCIA E NECESSIDADE RECONHECIDAS. As medidas 

protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de 

caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar 

uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado 

e, não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o 

suposto ofensor. (TJMG; APCR 1.0024.10.182807-7/001; Rel. Des. Rubens 

Gabriel Soares; Julg. 16/09/2014; DJEMG 26/09/2014)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. RESTABELECIMENTO. 

MOROSIDADE DO APARATO ESTATAL. PENALIZAÇÃO DA VÍTIMA. 

IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO. NÃO FIXAÇÃO PELA 

LEI Nº 11.340/2006. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. MAIOR EFETIVIDADE 

NO COMBATE AOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PROTEÇÃO 

DAS VÍTIMAS. NECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. A vítima não 

pode ser penalizada pela morosidade do aparato estatal, quando se dirigiu 

a uma delegacia de polícia e manifestou, de forma expressa, o seu desejo 

de representar criminalmente contra o autor das ameaças, de modo que 

devem ser restabelecidas as medidas protetivas. A Lei nº 11.340/2006 

não estabelece prazo máximo de duração para as medidas cautelares, 

devendo perdurar enquanto houver situação de risco, desde que 

observados os critérios de razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais. 

Como as medidas protetivas consistem em guardar distância da vítima e 

proibição de manter contato com ela, a manutenção das mesmas não 

constitui interferência significativa no cotidiano do autor do fato ou 

constrangimento ao seu direito de ir e vir. Recentemente foi noticiado nos 

meios de comunicação que, após uma pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, constatou-se que o Espírito Santo é 

o Estado que possui a maior média de casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, revelando-se necessária uma maior efetividade 

no combate a tais práticas criminosas e na proteção das vítimas. (TJES; 

APL 0009640-35.2013.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. 

Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 09/07/2014; DJES 22/08/2014)”

Destarte, não subsistindo dúvidas a respeito das questões de fato e, 

constatada a eficácia das medidas deferidas em sede liminar, devem 

aquelas se tornar definitivas, segundo os limites da natureza do processo 

cautelar.

Aqui se faz uma ressalva com relação à medida protetiva de proibição do 

ofensor frequentar a Escola 29 de Novembro, pois, restou provado nos 

autos que as outras duas filhas do mesmo ali também estudam e a 

manutenção de tal medida pode prejudicar o acompanhamento, por parte 

do pai, das atividades escolares das filhas, conforme bem observado pelo 

Ministério Público às fls. 39.

Ex positis, em consonância com a manifestação ministerial de fls. 39, com 

fulcro nos artigos 355, inciso I c/c art. 487, I, ambos do Código de 

Processo Civil:

1) RATIFICO as medidas deferidas liminarmente em prol da ofendida 

Nathalia Vicente Campos (apenas aquelas deferidas nos itens “1” e “2” da 

liminar).

2) Pelos mesmos motivos supra expostos, REVOGO apenas a medida que 

proíbe o ofensor de frequentar a Escola 29 de Novembro, contudo, deverá 

ele observar, ao frequentar a mencionada escola, que não poderá se 

comunicar com a vítima nem se aproximar dela em tal ambiente (e, dentro 

da razoabilidade, nesse ambiente, por questões óbvias, ficará relativizada 

a proibição de aproximação mínima de 400 metros, podendo ser por menor 

espaço, desde que não se aproxime demasiadamente).

 3) RESSALTO que as medidas terão vigência até o trânsito em julgado da 

sentença de absolvição no processo principal, ou, até a extinção da pena, 

acaso condenado o suposto agressor.

4) Não obstante, considerando a notícia de que até o momento não 

aportou neste Juízo o procedimento inquisitorial objeto da medida, 

POSTERGA-SE os efeitos das respectivas medidas deferidas pelo prazo 

de seis (06) meses, contados da ciência da ofendida, devendo aquela ser 

cientificada nos termos do art. 201, § 2º, do CPP.

5) RESSALTO, contudo, que havendo novas investidas por parte do 

agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito.

6) Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de 

eventual e novo comportamento desviado do indiciado.

7) Por derradeiro, INTIME-SE pessoalmente o agressor e a vítima desta 

decisão, CIENTIFICANDO o primeiro que em caso de descumprimento 

poderá ensejar a custódia cautelar, de configuração do CRIME DE 

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, previsto no 

art. 24-A da Lei nº 11.340/06, incluído pela Lei nº 13.641/2018, podendo 

ensejar a prisão em flagrante do ofensor.

 Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 08 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 174131 Nr: 15961-42.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDEL LIMA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 Ex positis, considerando os argumentos acima despendidos, bem como, 

em consonância ao parecer ministerial (fls. 128/130):1)EXTINGO a 

punibilidade de Jardel Lima Rocha, em virtude da ocorrência da prescrição, 

fazendo-o com fundamento no artigo 107, IV, 110 e art. 109, V, todos do 

Código de Processo Penal. 2)Transitada em julgado a presente sentença 

de extinção da punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas 

baixas na distribuição e no relatório. 3)NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e 

a Defesa do réu. 4)Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma 

do artigo 1.453, III, da CNGC/MT.5)Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 08 de outubro de 2018.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 152875 Nr: 1537-29.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT

 Ex positis, considerando os argumentos acima despendidos, bem como, 

em consonância ao parecer ministerial (fls. 145/146 verso):1)EXTINGO a 

punibilidade de Jeferson Pereira da Silva, em virtude da ocorrência da 

prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, IV, 110 e art. 109 V 

todos do Código Penal bem como com fulcro no artigo 61, do mesmo 

dispositivo. 2)Transitada em julgado a presente sentença de extinção da 

punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na 

distribuição e no relatório. 3)NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa 

do réu. 4)Sem custas.5)Havendo objetos apreendidos, PROCEDAM-SE à 

destinação conforme preceituam as normas da CNGC.6)Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma do artigo 1.453, III, da 

CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra, 08 de outubro de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 196873 Nr: 12336-63.2015.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDINÉLIO GOMES EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 Ex positis, em consonância com a manifestação ministerial de fls. 61/61 

verso dos autos, com fulcro nos artigos 355, inciso I c/c art. 487, I, ambos 

do Código de Processo Civil:1)RATIFICO as demais medidas deferidas 

liminarmente em prol da ofendida Kezia Ferraz de Araujo.2)RESSALTO que 

as medidas terão vigência até o trânsito em julgado da sentença de 
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absolvição no processo principal, ou, até a extinção da pena, acaso 

condenado o suposto agressor.3)Não obstante, considerando a notícia de 

que até o momento não aportou neste Juízo o procedimento inquisitorial 

objeto da medida, POSTERGA-SE os efeitos das respectivas medidas 

deferidas pelo prazo de seis (06) meses, contados da ciência da 

ofendida, devendo aquela ser cientificada nos termos do art. 201, § 2º, do 

CPP.4)RESSALTO, contudo, que havendo novas investidas por parte do 

agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito.5)Decorrido 

tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de eventual e 

novo comportamento desviado do indiciado.6) Por derradeiro, INTIME-SE 

pessoalmente o agressor e a vítima desta decisão, CIENTIFICANDO o 

primeiro que em caso de descumprimento poderá ensejar a custódia 

cautelar, CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, incluído pela Lei nº 

13.641/2018, podendo ensejar a prisão em flagrante do ofensor. 

Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do ofensor.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 09 de outubro de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 274671 Nr: 4723-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN CRESPO PRETEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Ante ao exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido do embargante, por não haver, s.m.j., nenhuma 

contradição, ou, obscuridade na sentença proferida às fls. 139/145, nos 

termos do art. 382 do CPP, razão porque, a MANTENHO nos moldes em 

que prolatada.INTIME-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público e à a Defesa. 

CUMPRA-SE.Tangará da Serra, 08 de outubro de 2018.Anna Paula Gomes 

de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 169376 Nr: 10306-89.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GHISI - OAB:20.697

 Autos nº: 10306-89.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 169376.

 Vistos etc.

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia, em 28 

de junho de 2016, contra Vinicius de Lima Oliveira, devidamente 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito insculpido no artigo 

241-D parágrafo único, inciso I, da Lei nº 8.069/90.

 A denúncia foi recebida em 02 de agosto de 2016, na forma colocada em 

Juízo (fls. 41).

A defesa apresentou resposta à acusação às fls. 54/58, arguindo 

preliminares de oferecimento de denuncia fora do prazo legal e de 

atipicidade do fato.

 O Ministério Público se manifestou, às fls. 63/65, pugnando pela rejeição 

das preliminares suscitadas e pela designação de audiência de instrução.

 DECIDO.

Antes de tudo, hei por bem analisar a preliminar de intempestividade da 

denúncia suscitada pela defesa.

Sem delongas, REFUTA-SE a preliminar arguida pela defesa do 

denunciado quanto à intempestividade do oferecimento da denúncia como 

apontada pela Defesa, em desconformidade com o que determina o artigo 

46 do Código de Processo Penal que prevê o prazo de 15 dias, se o réu 

estiver solto ou afiançado, porquanto se trata de prazo impróprio, cuja 

inobservância não gera qualquer espécie de nulidade, ou, irregularidade. 

Tal entendimento, pacificado nos tribunais pátrios, pode ser retratado 

através do seguinte julgado do o STF:

 Direito Penal e Processual Penal. Extinção da punibilidade. Prescrição. 

Crime continuado. Crime do art. 26, "a", da Lei n. 4.771/65 (Código 

Florestal). Classificação. Autoria. Prova. Pericia. "Habeas Corpus". 

Alegações de: 1.) - extinção da punibilidade, pelo oferecimento de 

denuncia fora do prazo legal e pela prescrição da pretensão punitiva, 

segundo a pena "in abstrato"; 2.) - erro na classificação de crime 

continuado; 3.) - ausência do elemento incriminador da autoria; 4.) - falta 

de prova pericial. Alegações repelidas. 1. Não perde o Ministério Público a 

legitimidade ativa para a ação penal, pelo fato de não haver oferecido a 

denúncia no prazo legal. 2. Não se extingue a punibilidade, pela prescrição 

da pretensão punitiva, segundo a pena "in abstrato", se a denuncia e 

recebida antes do decurso do prazo respectivo e, depois do recebimento, 

tal prazo também não decorre por inteiro. 3. Em caso de crime continuado, 

o prazo prescricional se conta do último ato integrante da continuidade 

delitiva. 4. Não se pode no âmbito estreito do "habeas corpus", 

reexaminar, aprofundamento, os elementos informativos, em que se 

baseou a denúncia para imputar ao paciente a autoria do delito e para lhe 

atribuir o caráter continuado. 5. Em se tratando de delito previsto no art. 

26, "a", do Código Florestal, a prova pericial pode ser produzida no curso 

da instrução e até suprida por outros elementos de convicção. 6. "H.C". 

Indeferido. (HC 72254 / CE).

 Nesses termos, AFASTO a preliminar arguida, razão porque, deve a 

marcha processual seguir adiante, mormente quando a alegação de 

atipicidade do fato é matéria meritória e, portanto, deve ser analisada por 

ocasião da sentença.

 Assim:

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, não sendo nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro de 2019, às 17h30min.

 2) INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3) INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 06) e na resposta à acusação 

(fls. 58) e o advogado constituído pelo réu.

 4) REQUISITE as testemunhas militares em seus respectivos comandos.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 14 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 206658 Nr: 20213-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID FLORIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 DETERMINO O PROSSEGUIMENTO da marcha processual e DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro de 2019, às 

16h50min.2.INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser 

interrogado, sob pena de revelia. 3.INTIMEM-SE, também para 

comparecimento, sob as penas da lei, as testemunhas arroladas na 

denúncia (fls. 01-E) e na resposta (fls. 37).4.CIÊNCIA ao Ministério Público 

e à Defesa. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Tangará da Serra, 10 

de agosto de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 186408 Nr: 3828-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 10 DIAS
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AUTOS Nº 3828-31.2015.811.0055

 ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): NELSON OLIVEIRA DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): NELSON OLIVEIRA DA SILVA, Cpf: 90345096134, Rg: 

1333630-4 SSP MT Filiação: Severino Caetano de Oliveira e Luiza da Silva 

Campos, data de nascimento: 08/10/2973, brasileiro(a), natural de Alto 

paraguai-MT, solteiro(a), Atualmente em local incertou ou desconhecido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu acima qualificado acerca da sentença 

condenatória proferida nos autos, abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: (...) Indo à terceira fase da aplicação da pena, 

verifico que não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela 

qual, encontro, para o crime de lesões corporais, a pena definitiva de três 

(03) meses de detenção. A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL 

ABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu 

§ 2º, alínea “c” do Código Penal. Descabem, no meu entendimento, a 

concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade, face 

ao não preenchimento, por parte do condenado, dos requisitos legais 

(artigos 44, I e 77, III, ambos do Código Penal). O réu poderá apelar em 

liberdade, uma vez que não se faz presente qualquer dos fundamentos da 

prisão preventiva. Custas pelo acusado, SUSPENDENDO a EXIGIBILIDADE 

pelo prazo legal, em razão de estar sendo assistido pela Defensoria 

Pública. Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos 

direitos políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da 

condenação (artigo 15, III, CF). OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, 

comunicando sobre a suspensão ventilada. Também após o trânsito em 

julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação. Decorrido o prazo recursal, 

e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE o nome do réu no 

rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). Somente 

após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE guia de 

execução DEFINITIVA. Após o cumprimento de todas as determinações 

constantes da presente sentença, mormente a expedição guia de 

execução definitiva, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 19 de outubro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 175673 Nr: 17644-17.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 10 DIAS

 AUTOS Nº 17644-17.2014.811.0055

 ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉU(S): DANIEL MASSUIA

INTIMANDO: Réu(s): Daniel Massuia, Cpf: 79436226934, Rg: 2810547-8 

SSP MT Filiação: Aparecida Maria Massuia, data de nascimento: 

27/02/1970, brasileiro(a), natural de Cianorte-PR, solteiro(a), motorista, 

Atualmente em local incerto ou não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu acima qualificado acerca da sentença 

condenatória proferida nos autos, abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: (...) Ex positis, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o 

faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu Daniel Massuia, já 

qualificado nos autos, nas sanções do artigo artigos 129, § 9º, do Código 

Penal. Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há 

causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, 

para o crime de lesões corporais, a pena definitiva de três (03) meses de 

detenção. A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para 

tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” 

do Código Penal. Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis 

ou substituição da pena privativa de liberdade, face ao não 

preenchimento, por parte do condenado, dos requisitos legais (artigos 44, I 

e 77, III, ambos do Código Penal). O réu poderá apelar em liberdade, uma 

vez que não se faz presente qualquer dos fundamentos da prisão 

preventiva. Custas pelo acusado, todavia, SUSPENDO a cobrança pelo 

prazo de cinco anos, em razão do mesmo ser assistido pela Defensoria 

Pública.(...)

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 19 de outubro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 186414 Nr: 3840-45.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 INTIMAÇÃO DA SENTENÇA, PARTE FINAL PARCIALMENTE TRANSCRITA: 

"(...) JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o 

faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu Alexon da Silva 

Nascimento, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 147 c/c art. 

61, II, “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 

11.340/2006. (...) Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que 

não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, 

encontro, para o crime de ameaça, a pena definitiva de 01 (um) mês e 05 

(cinco) dias de detenção.A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL 

ABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu 

§ 2º, alínea “c” do Código Penal.Descabem, no meu entendimento, a 

concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade, face 

ao não preenchimento, por parte do condenado, dos requisitos legais 

(artigos 44, I e 77, III, ambos do Código Penal).O réu poderá apelar em 

liberdade, uma vez que não se faz presente qualquer dos fundamentos da 

prisão preventiva.Custas pelo acusado. Após o trânsito em julgado, 

DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos políticos do condenado, enquanto 

durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, CF). OFICIE-SE ao 

Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão ventilada.(...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 283715 Nr: 12094-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK BRUNO DA SILVA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Shioji Tiuman - 

OAB:21461/0

 Autos nº: 12094-02.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 283715.

Vistos etc.

1. Compulsando com acuidade as preliminares suscitadas pela defesa 

técnica do réu Erick Bruno da Silva Azevedo às fls. 119/125, constato 

que, a priori, não possuem respaldo jurídico, visto que emanam dos autos 

indícios suficientes de autoria e provas da materialidade para o efetivo 

prosseguimento da demanda, bem como, a denúncia apresentada se 

encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP.

2. Ademais, entendo que a exordial acusatória, descreveu os possíveis 

fatos delituosos de forma cristalina, sendo que a demanda deve ter o seu 

regular processamento (instrução dos autos) para imperar o princípio da 

verdade real dos fatos. Além disso, os demais apontamentos da defesa a 

priori, se confundem com eventuais teses de mérito a serem apresentas 
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no momento oportuno razão pela qual, em consonância com a 

manifestação do Parquet (fls. 136/137 verso), REJEITO as referidas 

preliminares, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos.

 Não bastasse isso, impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu 

que eventual recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter 

decisório, não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

3. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 119/125) não configuram nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, bem como se confundem com eventuais teses de mérito, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro de 

2019, às 16h30min.

4. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 5. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 06) e na resposta (fls. 125).

6. Tratando-se de testemunha de servidor público, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

7. REQUISITEM-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas 

militares, para comparecerem à audiência supra designada.

8. EXTRAIM-SE cópias dos autos da medida protetiva de Código Apolo nº 

266357, TRANSLADANDO-AS a estes autos, remetendo aqueles ao 

arquivo.

 9. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 04 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 195881 Nr: 11495-68.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MG 49155

 Autos nº: 11495-68.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 195881.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dr. Deosdete Cruz Junior, 

ofereceu denúncia em 22 de julho de 2015 contra Erilson Alves da Silva, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado no artigo 

147 do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/06, e art. 14 da Lei 

nº 10.826/03.

Narra a exordial acusatória:

FATO 01

“(...) Consta dos inclusos autos que em 04 de julho de 2015, por volta das 

19h19min, na residência situada à Rua 6, nº 1717-S, Bairro Vila Alta, neste 

município e Comarca de Tangará da Serra-MT, o denunciado ERILSON 

ALVES DA SILVA, vulgo “Mosquito” ameaçou, sua convivente A Sra. 

LIGIANE RODRIGUES TEIXEIRA e sua enteada, a menor LUDMILA 

RODRIGUES GONÇALVES, por palavras, de causar-lhes mal injusto e 

grave, consistente na morte das vítimas (...) (fls. 05/06)”.

FATO 02

“(...) Consta dos inclusos autos que em 04 de julho de 2015, por volta das 

19h19min, na residência situada à Rua 6, nº 1717-S, Bairro Vila Alta, neste 

município e Comarca de Tangará da Serra-MT, o denunciado ERILSON 

ALVES DA SILVA, vulgo “Mosquito” portou munição, de uso permitido, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...) 

(fls. 05/06)”.

O réu foi preso em flagrante delito e teve sua prisão convertida em 

preventiva em 05/07/2015 (fls. 55/56). Posteriormente, foi revogada a 

prisão preventiva do réu, cujo alvará de soltura foi cumprido em 

17/07/2015 (fls. 59/60 verso).

A denúncia foi devidamente recebida no dia 27 de julho de 2015, conforme 

se infere da decisão de fls. 61, sendo o réu pessoalmente citado, 

conforme certidão de fls. 64.

Às fls. 65/74, por intermédio de advogado constituído, o réu apresentou 

resposta.

Na oralidade instrutória, foram ouvidas as vítimas Ligiane Rodrigues 

Teixeira e Ludimila Rodrigues as testemunhas PM Athaulfo Alves da Luz e 

Vagner Antunes Gonçalves Rodrigues, sendo homologada a desistência 

das testemunhas Redenso Rafael Salvador, Rildo Jardwel dos Santos e 

Linaine Soares dos Santos, ainda, foi procedido o interrogatório judicial do 

réu Erilson Alves da Silva (mídia de fls. 102).

O Ministério Público, às fls. 103/107, apresentou as derradeiras 

alegações, instante em que pugnou pela procedência da exordial 

acusatória, condenando-se o réu como incurso nos crimes descritos no 

artigo 147 c/c art. 61, II, “f”, por duas vezes, em concurso formal, na forma 

do art. 70, todos do CP c/c art. 14, caput, da lei 10.826/03.

Por outro lado, a Defesa técnica às fls. 111/113, em sede de memoriais, 

pugnou pela absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, VII do Código 

de Processo Penal.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao 

devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de 

ingresso.

DO CRIME DE AMEAÇA
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(Artigo 147 do CP)

Após minuciosa análise com relação ao delito de ameaça, entendo que 

deve ser declarada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, 

pois, sendo matéria de ordem pública, deve ser decretada, quando 

reconhecida, em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento 

das partes, sendo este também o entendimento de Celso Delmato: “A 

prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e 

precede o mérito da própria ação penal” (Código Penal Comentado, 3ª ed., 

p. 176).

 A pena prevista para o crime de ameaça, insculpido no artigo 147 do CP, 

é de detenção, de um (01) dias a seis (06) meses, ou multa, de modo que 

a respectiva prescrição, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código 

Penal, ocorre em três (03) anos, também no caso da pena multa.

 Por sua vez, dispõe o artigo 117 do Código Penal, ao tratar das causas 

interruptivas da prescrição, estabelece que:

“Causas interruptivas da prescrição.

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

 I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

 II - pela pronúncia;

 III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

 IV - pela sentença condenatória recorrível;

 V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

 VI - pela reincidência.

 § 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção 

da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. 

Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se 

aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

 § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, 

todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção”. Grifo 

meu.

 Na hipótese, o prazo prescricional foi interrompido com o recebimento da 

denúncia em 27 de julho de 2015 (fls. 61), tornando a correr na mesma 

data.

 Assim, tendo se passado mais de três (03) anos entre o recebimento da 

denúncia e a prolação deste decisum, forçoso reconhecer que a 

prescrição propriamente dita se operou no presente caso, pois, não houve 

qualquer causa interruptiva ou suspensiva de tal instituto no lapso de 

tempo mencionado.

É de rigor, assim, que seja declarada a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva, ficando prejudicado o mérito da ação penal, tão 

somente com relação do referido delito (ameaça).

Nesse sentido:

Furto. Coisa furtada (pequeno valor). Princípio da insignificância (adoção). 

Prescrição (declaração de ofício). 1. A melhor das compreensões penais 

recomenda não seja mesmo o ordenamento jurídico penal destinado a 

questões pequenas – coisas quase sem préstimo ou valor.

2. Antes, falou-se, a propósito, do princípio da adequação social; hoje, 

fala-se, a propósito, do princípio da insignificância. Já foi escrito: "Onde 

bastem os meios do direito civil ou do direito público, o direito penal deve 

retirar-se." 3. É insignificante, dúvida não há, a subtração de uma nota de 

R$ 50,00 (cinqüenta reais). 4. A insignificância, é claro, mexe com a 

tipicidade, donde a conclusão de que fatos dessa natureza evidentemente 

não constituem crime. 5. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, 

pode ela ser declarada de ofício. 6. Extinta a punibilidade do fato pela 

prescrição da pretensão punitiva. Recurso especial prejudicado. (REsp 

798378/MG, Relator Ministro NILSON NAVES, DJe 09/12/2008)

“RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE 

APROPRIAR-SE DOS VALORES NÃO RECOLHIDOS. EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Do 

recebimento da denúncia até o presente julgamento transcorreu período 

de tempo suficiente à configuração da prescrição do crime previsto no art. 

168-A do Código Penal, já que ausente qualquer marco interruptivo (CP, 

art. 117, caput e § 1º). 2. Declaração, de ofício, da extinção da 

punibilidade estatal em virtude da prescrição da pretensão punitiva pela 

pena in abstrato, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso III, 

do Código Penal. 3. Recurso especial prejudicado. (REsp 825804/RJ, 

Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ 06/11/2006)”

Desse modo, tendo em vista a incidência do instituto da prescrição, com 

relação aos crimes de ameaça, a extinção da punibilidade do acusado 

Erilson Alves da Silva é medida que se impõe.

 DO CRIME DE PORTE ILEGAL

DE ARMA MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO

 (artigo 14 da Lei nº 10.826/03)

 Prevê a Lei nº 10.826/2003, o crime de porte ilegal de munições de uso 

permitido em seu artigo 14, in verbis:

 Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 

transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 

empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 

munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo 

quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.

A MATERIALIDADE da infração se encontra sobejamente comprovada 

através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 08), termos de 

depoimentos de policiais militares (fls. 11/12) e policial civil (fls.13), termo 

de declarações de testemunha (fls. 14), boletim de ocorrência (fls. 24), 

auto de apreensão (fls. 21), laudo pericial de balística forense (fls. 31/34), 

bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo.

 Na mesma toada, a AUTORIA imputada ao acusado, pelas provas 

coligidas nos autos, é inconteste.

 O acusado Erilson Alves da Silva, ao ser interrogado na Delegacia de 

Polícia invocou o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em sede judicial, o réu confessou a prática delitiva, visto que afirmou ter 

portado as munições apreendidas, bem com confirmou serem de sua 

propriedade.

A testemunha Ligiane Rodrigues Teixeira, ex-convivente do réu, foi 

devidamente auscultada em Juízo, instante em que aduziu que já tinha 

visto as munições na residência em que viviam juntos, bem como, 

corroborou que foram encontradas as munições no bolso do acusado na 

Delegacia de Polícia.

A testemunha PM Vagner Antunes Gonçalves da Silva, em seu 

depoimento prestado na delegacia aduziu:

“(...) Que sob o comando do CB ATHAULFO, fomos solicitados a 

comparecer a Rua 06 na Vila Alta, no local a vítima, LIGIANE RODRIGUES 

TEIXEIRA, nos comunicou que o suspeito ERILSON ALVES DA SILVA, 

havia chego em casa embriagado, por volta das 18:00 horas, indo até a 

cozinha e jogando a panela que se encontrava em cima do fogão ao chão, 

esparramando comida, vindo a proferir palavras de baixo calão: “rapariga, 

vagabunda, biscate”, contra a vítima; QUE, a ameaçou e a sua filha, de 

menor de idade, com um facão, dizendo que iria cortar todo mundo QUE, 

teria ido procurar por comida e não encontrara na panela, vindo a jogar 

uma panela em que se encontrava sobre o fogão; QUE conduzidos a esta 

Delegacia; QUE, ao fazer revista minuciosa viemos a encontrar, foi 

encontrada sem eu bolso, quatro munições calibre 38 intactas, sendo 

duas pontas ocas e duas pontas ogivais, com as pontas pintadas de 

vermelho (...)” (fls. 12).

Inquirido judicialmente, a testemunha não se recordou dos fatos em razão 

do decurso temporal, no entanto ratificou seu depoimento prestado às fls. 

12, momento em que confirmou sua assinatura no documento.

Por outro lado, o policial militar inquirido PM Athaulfo Alves da Luz na 

unidade policial também relatou a prática delitiva, aduzindo acerca dos 

fatos:

“(...) Que conduzidos a esta Delegacia; QUE, ao fazer revista minuciosa 

viemos a encontrar, foi encontrada sem eu bolso, quatro munições calibre 

38 intactas, sendo duas pontas ocas e duas pontas ogivais, com as 

pontas pintadas de vermelho (...)” (fls. 11).

Na oralidade instrutória, a testemunha confirmou seu depoimento prestado 

em sede inquisitorial, relatando se recordar que foram encontradas 

munições no bolso do então suspeito. Narrou que no dia dos fatos, no, por 

se tratar, a priori, apenas de ocorrência de natureza violência doméstica, 

sendo esta uma situação difícil, foi realizada uma abordagem superficial no 

suspeito, para que ele fosse retirado com rapidez do local, todavia, na 

Delegacia de Polícia, as munições foram encontradas no bolso do réu.

Neste trilho, a materialidade e autoria do delito de porte ilegal de munições 

de uso permitido restaram devidamente demonstradas nos autos, 

conforme depoimentos acima transcritos, notadamente pelas declarações 

da testemunha PM Athaulfo Alves da Luz, Ligiane Rodrigues Teixeira e 

confissão despendida pelo réu Erilson Alves da Silva em sede judicial, 

termo de apreensão e laudo pericial, impondo-se um decreto condenatório 

quanto ao crime em questão, tratando-se, ademais, de crime de mera 

conduta e de perigo abstrato, consoante arestos emanados do Superior 

Tribunal de Justiça assim ementados:
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“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE 

OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PLEITO DE 

ABSOLVIÇÃO.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. EXAME 

PERICIAL. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. 

NÃO OCORRÊNCIA. I - O eg. Tribunal de origem deixou consignado que os 

elementos carreados aos autos comprovam a autoria delitiva, já que, 

mesmo não sendo proprietário das armas e munições, o agravante sabia 

que elas estavam guardadas na propriedade por ele administrada, sendo, 

portanto, responsável pelos artefatos encontrados. Na hipótese, restou 

consignado que "Restou claro que, mesmo não sendo o proprietário das 

armas e munições, o apelante sabia que elas estavam guardadas na 

propriedade, a qual administrava, logo, era o responsável direto pelo 

armamento e munições, não podendo se falar em negativa de autoria" (fl. 

672). A desconstituição de tal entendimento depende de nova incursão no 

conjunto de fatos e provas, o que não é viável em sede de recurso 

especial a teor do enunciado sumular n. 7 desta Corte. II - Tanto a posse 

irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) 

quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da 

mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de 

efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado. III - "O simples porte de 

arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz 

social, porquanto o instrumento, independentemente de sua potencialidade 

lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de 

perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não 

sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal" (AgRg no REsp 

n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 

4/2/2016). IV - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 749.912/PR, pacificou o 

entendimento de que o benefício previsto no artigo 115 do Código Penal 

não se aplica ao réu que completou 70 anos de idade após a data da 

primeira decisão condenatória. Assim, na hipótese, não há como reduzir o 

prazo prescricional pela metade, já que o recorrente contava com menos 

de 70 (setenta) anos na data de prolação da sentença condenatória. 

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1027337/MT, Rel. Ministro 

FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ACÓRDÃO 

RECORRIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. 

INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 12 

DA LEI N. 10.826/2003. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO 

PERMITIDO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CRIME DE MERA CONDUTA. 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O 

acórdão recorrido não utilizou o princípio da proporcionalidade como 

fundamento autônomo para a sua conclusão. Assim, inviável o pedido de 

aplicação, ao recurso especial, dos óbices constantes das Súmulas 

126/STJ e 283/STF. 2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, o 

simples fato de possuir arma de fogo, mesmo que desacompanhada de 

munição, caracteriza o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por 

se tratar de crime de perigo abstrato. Nesse contexto, é irrelevante aferir 

a eficácia da arma de fogo para a configuração do tipo penal, que é 

misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas 

que o legislador entendeu por bem prevenir, podendo até mesmo ser o 

simples porte de munição ou o porte de arma desmuniciada. 3. Não 

prospera o argumento de que deve ser flexibilizada a aplicação da Lei n. 

10.826/2003, porquanto por serem os delitos previstos no referido diploma 

legal de perigo abstrato, inaplicável o uso do princípio da insignificância. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1624015/RS, Rel. Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 

14/12/2016)”

Finalmente, não vislumbro nenhuma excludente de tipicidade e 

antijuridicidade, bem como, da punibilidade do réu.

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo que dos autos consta:

 DECLARO, ex officio, a ocorrência da PRESCRIÇÃO apenas com relação 

aos crimes de ameaça, conforme disposto no artigo 107, IV c/c artigo 109, 

VI do Código Penal, JULGANDO EXTINTA a PUNIBILIDADE do réu Erilson 

Alves da Silva, no que tange ao referido delito.

Noutro giro, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 

05/06, no que tange ao delito de porte ilegal de munições, e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho o réu Erilson Alves da Silva, já 

qualificado nos autos, nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

 DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE PORTE

 ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

 A Lei nº. 10.826/2003 atribui para o crime capitulado em seu artigo 14, 

caput, a pena de dois (02) a quatro (04) anos de reclusão, e multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito.

 Seus antecedentes são bons, não possuindo qualquer condenação 

criminal transitada em julgado.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social.

 Não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

 As consequências são normais à espécie do delito mencionado.

 Não há como se aferir o comportamento da vítima, pois esta é a própria 

sociedade.

 Analisando, pois, ao conjunto parcialmente favorável das circunstâncias 

judiciais, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, 

notadamente a ressocialização do implicado, a pena-base deve ser fixada 

no mínimo legal, razão pela qual, FIXO-A, portanto, em dois (02) anos de 

reclusão.

 Na segunda fase, vislumbro a incidência da circunstância atenuante da 

confissão espontânea, insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do 

Código Penal, proferida em Juízo, razão.

 Em que pese a incidência de tal causa atenuante, é certo que na primeira 

fase da dosimetria, a pena já foi aplicada em seu mínimo legal, não sendo 

possível diminuí-la abaixo deste quantum, conforme vedação da legislação 

penal vigente.

 Corroborando, insta consignar a Súmula nº 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da 

pena abaixo do mínimo legal”.

 Por esta razão, DEIXO de aplicar a circunstância atenuante no caso in 

concreto.

 Na terceira fase da fixação da pena, não vislumbro nenhuma causa de 

diminuição ou aumento de pena.

 Assim, FIXO A PENA DEFINITIVA do crime em questão em 02 (dois) ANOS 

DE RECLUSÃO pela mesma fundamentação.

 CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em 

vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em dez (10) 

dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo 

vigente à data do fato delituoso (04/07/2015), que deverá ser atualizado e 

recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei 

Substantiva Penal.

 A pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante à 

alínea “c”, do § 2º, do art. 33 do CP.

Por fim, verifica-se que o denunciado não é reincidente e a pena aplicada 

não excede a quatro anos; o crime foi praticado sem emprego de violência 

ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos 

e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, 

razão por que, sem prejuízo da pena de multa ora imposta, de acordo com 

o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao acusado, por DUAS 

penas RESTRITIVAS DE DIREITO, consistente em prestação de serviços à 

comunidade durante o período da pena imposta, bem como, pena 

pecuniária, a ser imposta pelo Juízo da Execução.

No mesmo sentido, a entidade a ser beneficiada com a prestação de 

serviços também deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de 

acordo com a necessidade e as aptidões do reeducando. Consigno, por 

oportuno, que a pena restritiva de direito imposta poderá ser convertida 

em pena privativa de liberdade na hipótese prevista no § 4º do art. 44 do 

Código Penal.

 O acusado poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

Custas pelo acusado.

 Oportunamente, no que tange às munições apreendidas nos autos, 

REMETAM-SE ao Exército Brasileiro, na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 
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INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 04 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 199454 Nr: 14364-04.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BELIZARIO DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Jose Belizario da Fonseca, Cpf: 79618847934 Filiação: 

Vitorino Belizario e Zilda Lopes Fonseca, data de nascimento: 15/04/1971, 

brasileiro(a), natural de Ribeirão pinhal-PR, convivente, serviços gerais, 

Endereço: Centro de Detenção, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho o réu José Belizário da Fonseca, 

já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 147 do Código Penal, com 

as implicações da Lei nº 11.340/2006.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE AMEAÇA.

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando detidamente os 

registros acostados às fls. 103/104 verso, constato que o réu foi 

definitivamente condenado no procedimento tombado sob o Código Apolo 

nº 143459, pela prática dos ilícitos consignados nos artigos 125 c/c artigo 

14, inciso II; art. 129, § 9º c/c art. 147, todos do Código Penal, cujo 

decisum transitou em julgado no dia 11/11/2014.

 Sua conduta social não é boa, pois constato às fls. 103/104 verso que, 

além de inúmeros procedimentos, o réu foi definitivamente condenado no 

procedimento tombado sob o Código Apolo nº 159923, pela prática dos 

crimes estampados no artigo 129, § 9º c/c art. 147 c/c art. 330, todos do 

Código Penal, cuja sentença penal condenatória transitou em julgado no 

dia 24/01/2014.

Destarte, depreende-se através dos registros criminais, assim como, 

notadamente, pela condenação transitada em julgado supracitada, que o 

réu não vive de acordo com os ditames e regras morais, imprescindíveis 

para o convívio harmonioso em sociedade.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

favoráveis, notadamente os antecedentes e a conduta social, hei por bem 

fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, ou seja, no quantum de um (01) 

mês e dez (10) dias de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistem 

circunstâncias atenuantes. Por outro lado, constato a presença da 

circunstância agravante da reincidência (no caso in concreto, reincidência 

específica), visto que, analisando detidamente os registros acostados às 

fls. 103/104 verso, constato que o réu foi definitivamente condenado no 

procedimento tombado sob o Código Apolo nº 157627 pela prática do delito 

consignado no artigo 147 do Codex Penal, cujo decisum transitou em 

julgado no dia 11/08/2014.

Ademais, ainda em sede de segunda fase dosimétrica, entendo que a 

circunstância agravante insculpida no artigo 61, inciso II, alínea “f” do CP, 

deve incidir no caso in concreto, razão pela qual, MAJORO a reprimenda 

outrora imposta, atingindo, portanto, o quantum de um (01) mês e vinte e 

três (23) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

ameaça, a pena definitiva de 01 (um) mês e vinte e três (23) dias de 

detenção.

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser 

cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, para tanto, considerando o 

disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “b” do Código Penal.

Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua a súmula 

588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou 

contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”.

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

Custas pelo acusado, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de 

cinco (05) anos, pois assistido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa técnica.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 15 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Réu acima qualificado acerca da sentença 

condenatória proferida nos autos, abaixo parcialmente transcrita.

SENTENÇA: (...) Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07 e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho o réu Valdinei Marinho da Silva, já 

qualificado nos autos, nas sanções do artigo 147 do Código Penal, por 

três vezes, sendo os fatos I e II em concurso formal e o fato III em 

concurso material com os primeiros, com as implicações da lei nº 

11.340/06. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AOS DELITOS DE 

AMEAÇAS EM CONCURSO FORMAL (FATOS 01 E 02) (...). Indo à terceira 

fase da aplicação da pena, verifico que não há nenhuma causa de 

diminuição da pena, no entanto verifico a presença da causa de aumento 

prevista no art. 70 do Código Penal, razão pela qual, EXASPERO a pena 

em 1/6, haja vista que, o delito foi praticado em detrimento de 02 (duas) 

vítimas, conforme declarações contundentes proferidas por tais vítimas, 

daí porque ELEVO, a pena definitiva do crime de ameaça para 01 (um) mês 

e dez (10) dias de detenção. (...) DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA 

QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA (FATO III). (...) Indo à terceira fase da 

aplicação da pena, verifico que não há causas de aumento ou diminuição 

da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de ameaça, a pena 

definitiva de 01 (um) mês e cinco (05) dias de detenção.(...) Em razão do 

CONCURSO MATERIAL entre os crimes de ameaça (FATOS I, II e III), 

ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA TODOS OS CRIMES 

EXPOSTOS, DE DOIS (02) MESES E (15) DIAS DE DETENÇÃO. A pena 

deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal. Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou 

substituição da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua 

a súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de 

crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave 

ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos”. O réu poderá apelar em 

liberdade, uma vez que não se faz presente qualquer dos fundamentos da 

prisão preventiva. Custas pelo acusado condenado, todavia, SUSPENDO a 

cobrança pelo prazo de cinco (05) anos, haja vista que está sendo 

assistida pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, DETERMINO 

a SUSPENSÃO dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os 

efeitos da condenação (artigo 15, III, CF). OFICIE-SE ao Tribunal Regional 

Eleitoral, comunicando sobre a suspensão ventilada. Também após o 

trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem 

como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação. Decorrido o 

prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE o 

nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal). Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, 

EXPEÇA-SE guia de execução DEFINITIVA. Após o cumprimento de todas 

as determinações constantes da presente sentença, mormente a 

expedição guia de execução definitiva, ARQUIVE-SE o presente, mediante 

as baixas e cautelas de praxe. CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 19 de outubro de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 240997 Nr: 9118-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Autos nº: 9118-56.2017.811.0055.

 Código Apolo nº: 240997.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Alessandra Gonçalves da 

Silva Godoi, ofereceu denúncia contra Luiz Ferreira da Cunha Neto, já 

qualificado nos autos, imputando-lhe a prática dos delitos insculpidos no 

artigo 129, § 9º, c/c art. 14, inciso II; e 129, § 9º, todos do Código Penal e a 

contravenção penal prevista no art. 21 da Lei de Contravenções penais 

c/c art. 61, II, “f” do Código Penal, na forma do art. 69 (concurso material) 

também do Código Penal, com implicações da Lei nº 11.340/06.

Apurou-se, sbegundo a denúncia:

Fato 01 – artigo 129, § 9º c/c art. 14, inciso II do CP.

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 19 de fevereiro de 2017, 

por volta das 06h00min, na residência particular localizada na rua 14-A, 

S/N, Jardim Olímpico, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado 

tentou ofender a integridade corporal de sua ex-convivente a vítima 

Sirlene Gonçalves, o que somente não se consumou por circunstancias 

alheias a sua vontade, consta que o acusado chegou em casa 

embriagado e agressivo, e após um desentendimento com a vítima 

momento em que o mesmo arrancou uma barra de alumínio do 

guarda-roupas e com o objeto passou a agredir a vítima, onde o apertou 

contra seu pescoço. (fls. 01-C/01-E)

Fato 02 – artigo 129, § 9º do CP

“Consta do incluso inquérito policial que, no mesmo local acima descrito, 

logo após o fato 1, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Tayná 

Gonçalves Américo, sua enteada, ocasionando-lhes lesões corporais de 

natureza leve, atestadas via corpo de delito indireto, as quais foram 

ocasionados pelo réu ter pisado reiterada vezes em seu pé 

propositalmente, após a vítima tentar conter o defender sua genitora das 

agressões (...)”.(fls. 01-C/01-E)

Fato 03 – art. 21 da Lei de Contravenções penais c/c art. 61, II, “f” do 

código penal.

“Consta do incluso inquérito policial que, no mesmo local acima descrito, 

logo após o fatos 1 e 2, o denunciado perpetrou vias de fato contra a 

vítima de Taynara Gonçalves Américo, sua enteada, após tentar defender 

sua genitora, com puxões de cabelos e jogando-a sobre a cama (...)”.(fls. 

01-C/01-E)

O réu foi preso em flagrante delito no dia 19 de fevereiro de 2017 (fls. 02 e 

ss.) e foi convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva 

(decisão de fls. 35/38).

Posteriormente, a prisão preventiva do réu foi revogada e lhe foi 

concedida liberdade provisória (decisão de fls. 69/69 verso), cujo alvará 

de soltura foi cumprido em 11 de março de 2017, conforme certidão de fls. 

72.

A denúncia foi devidamente recebida, na data de 22 de março de 2017, na 

forma colocada em Juízo (fls. 74).

O réu foi pessoalmente citado às fls. 77 e, por intermédio advogado, 

apresentou resposta à acusação às fls. 79/81 verso.

Foi designada e realizada audiência de instrução e julgamento, que se 

realizou às fls. 96/96 verso, com as oitivas das vítimas Sirlene Gonçalves, 

Tayná Gonçalves Américo e Taynara Gonçalves Américo, da testemunha 

do Ministério Publico PM André Vieira Camargo da Silva e testemunha de 

defesa Weverton de Oliveira Silva, bem como, procedeu-se ao 

interrogatório do réu Luiz Ferreira Cunha Neto (mídia de fls. 99).

 Em sede de alegações finais (fls. 100/104), o Ministério Público pugnou 

pela desclassificação do crime de lesão corporal imputado ao réu, para 

contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais 

c/c art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal (por duas vezes), assim como a 

condenação em relação ao crime previsto no artigo 129, § 9º, c/c art. 14, 

inciso II, ambos do código penal em concurso material de crimes.

 Na mesma toada, a Defesa do acusado, apresentou as derradeiras 

alegações em forma de memoriais (fls. 105/106), pugnando pela 

absolvição do réu, com base no laudo pericial juntado aos autos.

Vieram os autos conclusos para prolação sentença.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

Inicialmente, antes de analisar os elementos probatórios contidos nos 

autos, imperioso consignar que o Ministério Público, em suas derradeiras 

alegações, pugnou pela incidência do instituto da emendatio libelli, 

devidamente insculpido no artigo 383, do CPP.

Desse modo, passo a analisar a aplicação do referido instituto nos autos.

De antemão, acerca da matéria, vale ressaltar o que preconiza o artigo 

383 do CPP, in verbis:
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“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou 

queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em 

consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

(...)”

Pois bem.

Compulsando com acuidade a denúncia apresentada às fls. 01-C/01-E, 

constato que, de forma cristalina, foi narrado que as vítimas Sirlene 

Gonçalves, Tayná Gonçalves Américo e Taynara Gonçalves Américo 

efetivamente foram agredidas pelo réu Luiz Ferreira da Cunha Neto, 

configurando, a priori, a tentativa de lesão corporal e as contravenções 

penais insculpida no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

 Desse modo, considerando que o processado se defende dos fatos 

descritos na exordial, sendo prescindível a tipificação do fato ilícito, 

vislumbro que o referido instituto (emendatio libelli) deve ser aplicado no 

caso in concreto, para fins de análise das provas produzidas, bem como, 

dosimetria da reprimenda.

Outrossim, no que tange à descrição do fato delituoso na exordial 

acusatória, impende consignar o seguinte trecho (fls. 01-C/01-E):

“(...) Emerge aos autos que no dia e horário narrados acima, na residência 

do casal, o denunciado, após ter ingerido bebida alcoólica, iniciou uma 

discussão com a vítima Sirlene Gonçalves. Na ocasião, o denunciado 

arrancou uma barra de alumínio do guarda-roupas e tentou lesionar a 

vítima. Em seguida, Tayná e Taynara ao ao ver eu sua mãe estava sendo 

agredida, interviram a fim de defende-la, momento em que o acusado 

puxando a vítima Taynara pelos cabelos e a jogou contra a cama, e em 

relação a vítima Tayná, o acusado piou em seu pé por reiteradas vezes 

causando-lhe inchaço em seu tornozelo direito. Consigna-se que a vítima 

Sirlene Gonçalves não restou comprovado lesões visíveis no exame de 

corpo de delito, todavia a lesão foi constatada pelos Policiais Militares que 

atenderam a ocorrência no exato momento em que o acusado estava 

sobre a vítima. (fls. 01-C/01-E)

Portanto, em consonância com as alegações finais do Parquet, 

considerando o que aduz o artigo 383 do CPP, RECONHEÇO a incidência 

do instituto da emendatio libelli, sendo que, adiante, serão analisados os 

elementos probatórios produzidos que poderão evidenciar a existência da 

contravenção penal insculpida no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Destarte, analisando detidamente os autos, com relação à contravenção 

penal de vias de fato (fato 02), o conjunto probatório é suficientemente 

esclarecedor para embasar a condenação, conforme exporemos abaixo, 

em tópico próprio.

 Passemos, então, à análise pormenorizada de cada fato.

DO CRIME TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL

 (Fato 01 – vítima Sirlene)

No que tange ao delito descrito na peça acusatória, a materialidade 

encontra-se consubstanciada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 02 e 

ss), Boletim de Ocorrência (fls. 17), pedido de providencias protetivas (fls. 

06/07), objeto encaminhado ao CISC, conforme registrado no Boletim de 

Ocorrência (fls. 17) e pelas declarações das testemunhas/vítima durante a 

persecução penal.

Na mesma toada, a AUTORIA restou efetivamente comprovada, haja vista 

que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios 

robustos e cristalinos que evidenciam a prática delitiva, senão, vejamos.

A vítima Sirlene Gonçalves, ao ser ouvida em sede inquisitiva, asseverou:

“(...) QUE, hoje, por volta das 03h20min estava deitada em sua cama 

quando o acusado chegou alcoolizado e alterado ofendendo a vítima por 

meio de palavras, em seguida se auto lesionando batendo a cabeça contra 

a parede e guarda-roupas. Por volta das 06h00min, a declarante se 

deparou com o acusado urinando dentro do guarda-roupas, momento em 

que se iniciou as discussões, investindo contra a declarante com uma 

barra de alumínio, agredindo em sua cabeça e em seguida pressionando 

contra seu pescoço(...)” (fls. 05)

Em Juízo, a vítima ratificou suas alegações em DEPOL, aduzindo que o 

acusado não consumou o delito, pois, suas filhas intervieram e acionaram 

a polícia. No momento em que os policiais chegaram, o acusado ainda 

estava sobre si tentando lesioná-la, e não foi necessário arrombar a porta, 

pois, somente estava encostada.

Em sede extrajudicial, o acusado Luiz Ferreira da Cunha asseverou:

 “(...) QUE estava sem beber a meses, porém nesta data bebeu de 

aproximadamente cinco cervejas. Que estava dormindo quando sua 

esposa o acordou dizendo para que não urinasse no guarda-roupa; Que 

não é verdade que tenha usado de violência contra ela; Que o quarto não 

possui chaves; Que os policiais o agrediram; Nega ter agredido Sirlene 

(...)” (fls. 14)

Em Juízo, o acusado ratificou suas declarações, negando ter agredido a 

vítima Sirlene Gonçalves, alegando ter sido agredido pelos policiais.

Nesta senda, a testemunha PM André Vieira Camargo da Silva, em 

declaração extrajudicial narrou:

“QUE, na data dos fatos, foram acionados para atender uma ocorrência de 

violência domestica, onde a vítima estaria trancada no quarto com o 

acusado; Ao chegar no local nos deparamos com as crianças na rua 

gritando por socorro, e ao entrarmos na casa ouvimos a vítima pedindo 

ajuda, porém ninguém abriu a porta, foi preciso arromba-la; Nos 

deparamos com o acusado em cima da vítima, tentando enforca-la com 

uma barra de alumínio, momento em que foi dado voz de prisão; O 

acusado apresentava algumas lesões, que segundo informação da vítima 

foram oriundas das pancadas que ele mesmo se batia contra parede e 

guarda-roupa danificando o mesmo(...)” (fls. 03)

 Também, a testemunha Taynara Gonçalves Armérico, em declaração 

extrajudicial:

“QUE, na data dos fatos, acordou com o acusado e a vítima discutindo e 

ouviu quando quebrou o guarda-roupa; Posteriormente adentrou ao quarto 

e presenciou o acusado enforcando a vítima Sirlene Gonçalves com uma 

barra de alumínio (...)” (fls. 25)

 Vejamos também, a testemunha Tayná Gonçalves Américo, em 

declaração extrajudicial:

“QUE, na data dos fatos, acordou com o acusado e a vítima discutindo e 

ouviu quando bateu no guarda-roupa e na parede; Posteriormente 

adentrou ao quarto e presenciou o acusado empurrava contra o pescoço 

da vítima Sirlene Gonçalves uma barra de alumínio (...)” (fls. 23)

 Evidente, pois, que há prova suficiente para amparar édito condenatório, 

uma vez que é cediço que a palavra da vítima em crimes de violência 

doméstica assume especial relevância probatória.

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA 

NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE 

AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES 

PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, 

seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório 

Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de 

habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica 

o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Mostra-se inviável o 

pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do 

material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é 

incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes 

praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui 

especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, 

às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)

Desse modo, restaram demonstradas a materialidade e a autoria do delito 

de tentativa de lesão corporal em análise. No caso dos autos, a ofendida, 

além de ter solicitado medidas protetivas em desfavor do acusado, 

representou criminalmente, bem como, registrou boletim de ocorrência.

Nesse ponto, ainda é forçoso rebater as alegações trazidas na defesa e 

repetidas a todo momento, no sentido de que se deveria absolver porque o 

laudo pericial concluiu que não houve ofensa à integridade física da vítima 

Sirlene.

É fato que o laudo de exame de corpo de delito de fls. 09/10 e mapa 

topográfico para localização de lesões de fls. 11/11 verso atesta que não 

foram encontradas lesões na vítima. Nesse caso, assistiria razão à 

defesa pedir absolvição, caso a acusação fosse de crime de lesões 

corporais CONSUMADO, contudo, o fato 01 narra tal crime NA FORMA 

TENTADA e, se tratando de tentativa branca, por óbvio, o fato de o laudo 

pericial concluir que não houve lesões não traduz em inevitável 

absolvição, porquanto a tentativa restou comprovada pela prova 

testemunhal produzida.

Assim, ante ao arcabouço probatório, revela-se abarcada a culpabilidade 

do réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a 

ele na exordial acusatória é medida de rigor.
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CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATOS

(Fato 02 – Vítima Tayná)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência (fls. 17/18), termo de declarações das 

vítimas (fls. 05, 23 e 25) e termos de declarações de 

testemunhas/informantes (fls. 04), assim como, pelo teor das declarações 

despendidas em sede judicial.

No mesmo passo, a AUTORIA restou consubstanciada nos autos de forma 

robusta, demonstrando que o réu Luiz Ferreira da Cunha Neto 

efetivamente praticou a contravenção penal insculpida no artigo 21 do 

Decreto-Lei nº 3.688/41. Vejamos:

A vítima Tayná Gonçalves Américo, acerca dos fatos, perante a 

Autoridade Policial informou:

“QUE, na data dos fatos, acordou com o acusado e a vítima discutindo e 

ouviu quando bateu no guarda-roupa e na parede; Posteriormente 

adentrou ao quarto e presenciou o acusado empurrava contra o pescoço 

da vítima Sirlene Gonçalves uma barra de alumínio; Que interviu e o 

acusado pisou em seu pé propositalmente reiteradas veze; Que então sua 

mãe disse ao acusado: “Para, você vai quebrar o pé da menina”; Que o 

seu tornozelo direito ficou inchado, porém não se submeteu a corpo de 

delito; Que sua irmã também foi agredida com puxões de cabelo e em 

seguida saiu correndo para ligar para a policia, quando eles chegaram foi 

necessário arrombar a porta, pois estava fechada e ninguém abria (...)” 

(fls. 23)

 Inquirida judicialmente, a vítima Tayná Gonçalves Américo ratificou as 

declarações em fase inquisitória, alegando que após intervir nas 

agressões contra sua genitora, o acusado pisoteou seu pé, causando-lhe 

inchaço (mídia de fls. 99).

A testemunha Taynara Gonçalves Américo, acerca dos fatos, perante a 

Autoridade Policial informou:

“QUE, na data dos fatos, acordou com o acusado e a vítima discutindo e 

ouviu quando bateu no guarda-roupa e na parede; Posteriormente 

adentrou ao quarto e presenciou o acusado empurrava contra o pescoço 

da vítima Sirlene Gonçalves uma barra de alumínio; Que interviu e o 

acusado a segurou pelos cabelos e arremessou contra a cama, não 

restou lesionada; Que o suspeito sempre agrediu sua genitora com 

palavras ofensivas, e fisicamente essa foi à primeira vez (...)” (fls. 25)

 Inquirida judicialmente, a testemunha Taynara Gonçalves Américo ratificou 

as declarações em fase inquisitória, alegando que o acusado chegou 

embriagado na casa das vítimas, após um desentendimento o acusado 

começou a agredir sua genitora com uma barra de alumínio do 

guarda-roupa; que interveio nas agressões contra sua genitora e o 

acusado a puxou pelos cabelos, então saiu correndo e ligou para policia. 

O Acusado só parou as agressões contra sua genitora, após a 

intervenção policial, arrombando a porta do quarto (mídia de fls. 99).

Em sede extrajudicial, o acusado Luiz Ferreira da Cunha negou ter 

acredito a vítima Sirlene Gonçalves, porém, em relação à menor Tayná 

Gonçalves Américo, nada foi declarado.

Em Juízo o acusado alegou nunca ter passado por situação como esta, 

aduzindo que chegou em casa alterado por ter ingerido bebida alcoólica, 

que este foi um fato isolado, porém, alegou não se recordar das 

agressões contra nenhuma das vítimas.

O policial da ocorrência PM André Vieira Camargo da Silva declarou, em 

Juízo, que foi acionado a atender uma ocorrência de violência domestica, 

e quando chegou ao local deparou com uma criança gritando por socorro 

na rua, em frente à casa, que ao adentrar pediu para o acusado abrir a 

porta, porém, não foi atendido, diante do desespero das vítimas os 

policiais arrombaram a porta e contiveram o acusado, que estava muito 

alterado (mídia de fls. 99).

Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios 

produzidos durante a persecução penal, constato que são robustos e 

cristalinos para evidenciar que o réu Luiz Ferreira da Cunha Neto praticou 

a contravenção penal de vias de fato em face da vítima Tayná Gonçalves 

Américo.

As declarações da vítima foram proferidas de forma segura e harmônica 

com os demais elementos probatórios, evidenciando, de forma indene de 

dúvidas, que a agrediu fisicamente, não obstante, em sede judicial, tenha 

tentado minimizar a conduta do ofensor, com quem permanece casada na 

atualidade.

CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATOS

(Fato 03 – Vítima Taynara)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência (fls. 17/18), termo de declarações das 

vítimas (fls. 25) e termos de declarações de testemunhas/informantes (fls. 

04), assim como, pelo teor das declarações despendidas em sede judicial.

No mesmo passo, a AUTORIA restou consubstanciada nos autos de forma 

robusta, demonstrando que o réu Luiz Ferreira da Cunha Neto 

efetivamente praticou a contravenção penal insculpida no artigo 21 do 

Decreto-Lei nº 3.688/41, contra a vítima Taynara. Vejamos:

A vítima Taynara Gonçalves Américo, acerca dos fatos, perante a 

Autoridade Policial informou:

“QUE, na data dos fatos, acordou com o acusado e a vítima discutindo e 

ouviu quando bateu no guarda-roupa e na parede; Posteriormente 

adentrou ao quarto e presenciou o acusado empurrava contra o pescoço 

da vítima Sirlene Gonçalves uma barra de alumínio; Que interviu e o 

acusado a segurou pelos cabelos e arremessou contra a cama, não 

restou lesionada; Que o suspeito sempre agrediu sua genitora com 

palavras ofensivas, e fisicamente essa foi à primeira vez (...)” (fls. 25)

 Inquirida judicialmente, a vítima Taynara Gonçalves Américo ratificou as 

declarações em fase inquisitória, alegando que o acusado chegou 

embriagado na casa das vítimas, após um desentendimento o acusado 

começou a agredir sua genitora com uma barra de alumínio do 

guarda-roupa, que interveio nas agressões contra sua genitora e o 

acusado a puxou pelos cabelos, então, saiu correndo e ligou para polícia. 

O Acusado só parou as agressões contra sua genitora, após a 

intervenção policial, arrombando a porta do quarto (mídia de fls. 99).

A testemunha Tayná Gonçalves Américo, acerca dos fatos, perante a 

Autoridade Policial informou:

“QUE, na data dos fatos, acordou com o acusado e a vítima discutindo e 

ouviu quando bateu no guarda-roupa e na parede; Posteriormente 

adentrou ao quarto e presenciou o acusado empurrava contra o pescoço 

da vítima Sirlene Gonçalves uma barra de alumínio; Que interviu e o 

acusado pisou em seu pé propositalmente reiteradas veze; Que então sua 

mãe disse ao acusado: “Para, você vai quebrar o pé da menina”; Que o 

seu tornozelo direito ficou inchado, porém não se submeteu a corpo de 

delito; Que sua irmã também foi agredida com puxões de cabelo e em 

seguida saiu correndo para ligar para a policia, quando eles chegaram foi 

necessário arrombar a porta, pois estava fechada e ninguém abria (...)” 

(fls. 23)

 Inquirida judicialmente, a testemunha Tayná Gonçalves Américo ratificou 

as declarações em fase inquisitória, alegando que após intervir nas 

agressões contra sua genitora, o acusado pisoteou seu pé, causando-lhe 

inchaço (mídia de fls. 99).

Em sede extrajudicial, o acusado Luiz Ferreira da Cunha negou ter 

acredito a vítima Sirlene Gonçalves, porém, em relação à menor Taynara 

Gonçalves Américo, nada foi declarado.

Em Juízo o acusado alegou nunca ter passado por situação como esta, 

aduzindo que chegou em casa alterado por ter ingerido bebida alcoólica, 

que este foi um fato isolado, porém, alegou não se recordar das 

agressões contra nenhuma das vítimas.

O policial da ocorrência PM André Vieira Camargo da Silva declarou, em 

Juízo, que foi acionado a atender uma ocorrência de violência doméstica 

e, quando chegou ao local, deparou com uma criança gritando por socorro 

na rua em frente à casa; que ao adentrar, pediu para o acusado abrir a 

porta, porém, não foi atendido e, diante do desespero das vítimas, os 

policiais arrombaram a porta e contiveram o acusado, que estava muito 

alterado (mídia de fls. 99).

Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios 

produzidos durante a persecução penal, constato que são robustos e 

cristalinos para evidenciar que o réu Luiz Ferreira da Cunha Neto praticou 

a contravenção penal de vias de fato em face da vítima Taynara 

Gonçalves Américo.

Por fim, não é demais lembrar que a contravenção de vias de fato 

caracteriza-se por não deixar vestígios, diferenciando-a do crime de 

lesões corporais, razão pela qual, não há a necessidade de exame pericial 

para a sua comprovação.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO 

FAMILIAR E/OU DOMÉSTICO – ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES 

PENAIS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 

PRETENDIDA CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE 

EFETIVA OFENSA À INCOLUMIDADE CORPORAL DA VÍTIMA – INFRAÇÃO 

PENAL QUE SE CARACTERIZA PELO SIMPLES EMPREGO DE VIOLÊNCIA 
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FÍSICA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. A contravenção penal de 

vias de fato caracteriza-se pelo emprego de violência física contra a 

pessoa, sem que haja produção de lesão corporal. Daí falar-se em tipo 

penal subsidiário, com vistas a proteger a incolumidade pessoal 

justamente quando não consumado o delito mais grave, que é o de lesão 

corporal. 2. Assim, sua caracterização prescinde da demonstração de 

que a conduta tenha resultado em lesão à incolumidade corporal da vítima, 

bastando que fique comprovado o efetivo emprego de violência física 

contra esta, sendo dispensável, inclusive, a realização de exame de corpo 

de delito, até porque, acaso comprovada a ocorrência de ofensa à 

integridade corporal ou à saúde da vítima, a conduta se amoldará ao crime 

tipificado no artigo 129 do Código Penal. 3. É assente o entendimento no 

sentido de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica 

e familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às 

vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial 

relevância, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a 

acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o 

relato dos fatos pela ofendida é seguro e coerente, deve, sem dúvida, 

prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de responsabilidade do 

réu. 4. No caso, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a 

autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de 

modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime 

porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante 

são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente 

empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões 

corporais. Aliás, o próprio apelado confessou que adentrou a residência 

da vítima e, após uma discussão, empurrou-a sobre a cama, embora tenha 

negado a prática dos demais atos de violência relatados. 5. Apelo 

ministerial provido para condenar o apelado. Incidência do instituto da 

suspensão condicional da pena. (TJ-MT, Ap 62096/2017, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, 

Publicado no DJE 30/08/2017)”

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, a contravenção 

penal foi praticada em ambiente doméstico, onde a palavra da vítima 

assume especial relevância probatória, e o réu não trouxe aos autos 

qualquer elemento apto a desconstituir a versão acusatória.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação é medida de rigor.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 01-C/01-E, e o faço para CONDENAR 

como por condenado tenho o réu Luiz Ferreia da Cunha, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo 129, § 9º, c/c art. 14, inciso II (fato 01), e art. 

21 da Lei de Contravenções penais c/c art. 61, II, “f” do Código Penal, por 

duas vezes (fatos 02 e 03), na forma do art. 69 (concurso material) do 

Código Penal, com implicações da Lei nº 11.340/06.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

O DELITO DE TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL

(Fato 01 – Vítima Sirlene)

O Código Penal atribui para o delito de lesão corporal no âmbito das 

relações domésticas, a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) 

anos.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, haja vista a inexistência de sentença penal 

condenatória transitado em julgado.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais, hei por bem fixar a 

PENA-BASE em três (03) meses de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistem 

circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual, mantenho a 

pena imposta o quantum em três (03) meses de detenção.

 Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de aumento de 

pena. Todavia, incide no caso a causa de diminuição de pena estampada 

no artigo 14, inc. II, do Código Penal, haja vista que, por circunstâncias 

alheias a sua vontade, não consumou o intento delituoso.

Ademais, analisando detidamente o iter criminis percorrido pelo réu, 

constato que se aproximou da consumação do delito, pois, somente soltou 

a vítima após a chegada dos policiais no local, razão pela qual, ATENUO a 

reprimenda em um terço (1/3), chegando ao quantum final de dois (02) 

meses de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

 (Fato 02 – Vítima Tayná)

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 21 da Lei nº 3.688/1941 

é de prisão simples, de quinze (15) dias a três (03) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, pois, vê-se do extrato anexo que o mesmo 

não possui nenhuma condenação criminal.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem 

fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, em quinze (15) dias de prisão 

simples.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistem 

circunstâncias atenuantes. Todavia, vislumbro a presença da 

circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, in fine, do 

Código Penal, razão porque MAJORO a reprimenda em um sexto (1/6), 

restando o quantum em dezessete (17) dias de prisão simples.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para a 

contravenção penal de vias de fato, a pena definitiva de dezessete (17) 

dias de prisão simples.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

 (Fato 03 – Vítima Taynara)

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 21 da Lei nº 3.688/1941 

é de prisão simples, de quinze (15) dias a três (03) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, pois, vê-se do extrato anexo que o mesmo 

não possui nenhuma condenação criminal.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem 

fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, em quinze (15) dias de prisão 

simples.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistem 

circunstâncias atenuantes. Todavia, vislumbro a presença da 

circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, in fine, do 

Código Penal, razão porque MAJORO a reprimenda em um sexto (1/6), 

restando o quantum em dezessete (17) dias de prisão simples.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para a 

contravenção penal de vias de fato, a pena definitiva de dezessete (17) 

dias de prisão simples.

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre o crime de tentativa de lesão 

corporal e contravenções penais de vias de fato, ENCONTRO UMA PENA 

TOTAL DEFINITIVA, PARA AS CONTRAVENÇÕES PENAIS DE VIAS DE 

FATO (Fatos 02 e 03), DE UM (01) MÊS E QUATRO (04) DIAS DE PRISÃO 

SIMPLES E PARA TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL DOIS (02) MESES DE 

DETENÇÃO.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 
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Código Penal e artigo 6º, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua a súmula 

588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou 

contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”.

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 CUSTAS pelo acusado, na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 08 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 18 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001283-97.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO (REQUERENTE)

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

CAROLINE GALDINO BARREIROS (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001283-97.2017.8.11.0055 Reclamante: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO 

Reclamado: SMILES S/A Reclamado: VRG LINHAS AEREAS S/A PROJETO 

DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, acolhida a 

preliminar suscitada pela segunda ré, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. A priori, no caso posto resta configurada 

relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, 

portanto restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema 

consumerista. Malgrado irresignação da parte adversa, por existir relação 

de consumo entre as partes, necessário é inverter-se o ônus da prova, 

com fundamento no 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois 

presentes os requisitos da verossimilhança e hipossuficiência em relação 

ao reclamante. Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Analisando o processo, verifico que se encontra apto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ALEXANDRO COSTA 

PINHEIRO em face de SMILES S/A e VRG LINHAS AEREAS S/A na qual o 

autor alega, em síntese, que no dia 08/10/2017 efetuou a compra de seis 

passagens aéreas através do programa Smiles, por meio de duas 

transações distintas: três passagens “Smiles & Money” e três passagens 

com uso de milhas. Aduz que as passagens emitidas com o uso de milhas 

foram arbitrariamente cancelas pela cia ré. Sustenta que tentou solucionar 

o problema administrativamente, mas não obteve sucesso diante disso, 

requereu liminarmente que os passageiros do localizador FWHI5E fossem 

realocados no voo do localizador ZQ8M7R, bem como indenização por 

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em contestação a 

parte Reclamada SMILES FIDELIDADE S/A aduziu AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE EMISSÃO DE BILHETES SMILES, afirmando que de 

acordo com a narrativa dos fatos e telas juntadas no corpo da inicial, não 

há comprovação mínima de que o autor emitiu três bilhetes aéreos através 

do uso de milhas no dia 08/10/2017, tampouco que estas foram cancelas 

pela ré. Afirma que considerando que não há uma única prova nos autos 

que confirme as alegações apresentadas pelo autor, não há o que se falar 

em condenação da ré no presente caso para indenizar o autor, tendo em 

vista o regular atuar da empresa. Requerendo, por fim, a improcedência da 

ação. A parte Reclamada GOL em sua defesa afirma que não tem 

qualquer responsabilidade nos fatos alegados aduzindo que a cia aérea ré 

não possui qualquer ingerência sobre a emissão de passagens através do 

uso de milhas sendo responsabilidade exclusiva da Smiles S.A. Afirma 

demais que, ao contrário do alegado, não há qualquer falha na prestação 

do serviço prestado pela ré pois os bilhetes aéreos emitidos e 

comprovados foram devidamente utilizados pelos passageiros, conforme 

se infere das telas sistêmicas da cia. Requerendo por fim a improcedência 

da ação. Esta é a síntese da demanda. Pois bem, entendo que razão não 

assiste ao autor, pois não demonstrou nos autos ter emitido os 3 (três) 

bilhetes aéreos mediante o resgate de 9.900 milhas. Assim, não há se 

falar em danos materiais, tampouco morais, pois não houve prática de ato 

ilícito pelos reclamados. Nos documentos acostados aos autos, 

principalmente as informações retiradas do perfil do reclamante no 

programa Smiles da empresa reclamada, se verifica que no dia 08/10/2017 

não consta nenhuma emissão de bilhete aéreo com o uso exclusivo de 

milhas, tampouco registro de qualquer cancelamento, não havendo, 

portanto, que se falar em falha na prestação do serviço. A jurisprudência 

também neste sentido: REPARAÇÃO DE DANOS. LINHAS AÉREAS. 

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIA INTERNET. SUPOSTO ERRO DE DATA 

NA EMISSÃO DO BILHETE DE RETORNO. COMPRA DE NOVO BILHETE. 

PROVA DOCUMENTAL, ACESSÍVEL AO CONSUMIDOR, NÃO PRODUZIDA. 
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AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES INICIAIS. 

RESTITUIÇÃO AFASTADA. Parte autora que alega ter adquirido bilhete 

aéreo, de ida e volta, com a empresa ré, para o trecho Porto Alegre/João 

Pessoa. Contudo, após a emissão da passagem, observou erro na data de 

retorno, o que obrigou o demandante a adquirir novos bilhetes. Da análise 

da prova documental acostada aos autos, verifica-se que não restou 

evidenciada a culpa da ré no feito, bem como da aquisição de passagens 

aéreas diversas. Com efeito, incumbe ao consumidor a conferência dos 

dados antes da confirmação de compra, efetuada pelo meio virtual. A 

inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, não 

dispensa o consumidor da produção da mínima prova quanto aos fatos 

alegados, além de exigir, para a sua caracterização, a verossimilhança 

das alegações, afastada em face das circunstâncias mencionadas. Diante 

disso, deve ser afastado o ressarcimento dos valores desembolsados na 

compra das passagens não utilizadas. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004477030, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 26/06/2013) Pois bem, 

não havendo nos autos comprovação específica da aquisição efetiva dos 

bilhetes aéreos e que teriam sido unilateralmente cancelados, não há se 

falar em condenação de qualquer ordem. Portanto, não havendo se falar 

em reparação, não há se falar em prática de ato ilícito pelo reclamado, 

inexistindo o dever de reparar em razão da ausência do primeiro 

elementos da responsabilidade civil. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos do autor, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o feito 

com julgamento do mérito. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 

de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011748-80.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DORI EDSON DA SILVA TAQUES (REQUERENTE)

ROGERIO GALLEGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

MARCELO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

ATAFE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo 8011748-80.2016.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA O 

Reclamado ora embargante opôs embargos de declaração em que alega 

omissão na sentença. Conheço do recurso porquanto tempestivamente 

interposto. O embargante alega omissão quanto ao pedido de gratuidade 

da justiça quando da prolação da sentença de mérito. Entendo que razão 

assiste ao Embargante quanto à alegação de omissão quanto ao pedido de 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Com efeito, a sentença foi 

omissa ao não se pronunciar sobre o deferimento ou indeferimento da 

Assistência Judiciária Gratuita. Confira-se a seguinte ementa: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

FORMULADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. 

OMISSÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA 

FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO QUANTO À NÃO CONCESSÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO 

PARCIAL. É de se conceder ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, 

pois realizou pedido em primeira instância, mas não houve análise pelo 

i l u s t r e  s e n t e n c i a n t e ” .  ( E D  1 0 0 1 4 0 4 5 5 2 0 1 5 8 2 6 0 4 5 1  S P 

1001404-55.2015.8.26.0451 – Relator: Adilson de Araujo – Publicação: 

23/02/2016) Logo, mostra-se imperativo OPINAR pelo acolhimento dos 

presentes embargos de declaração para, colmatando a omissão, 

CONCEDER ao embargante a assistência judiciária gratuita. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RANGEL MARTINS VELOZO (REQUERENTE)

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Impugnação à Contestação. Nos termos do 

Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO o 

Advogado GUSTAVO VISEU OAB/SP 117.417 para regularizar a sua 

habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001940-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

ROGERIO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EVANDRO DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Autos n. 1001121-68.2018.8.11.0055 Autor (a): Evandro da Silva Souza 

Ré (u): Ativos S/A PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora não compareceu 

à sessão de conciliação (cf. ID n. 15882087), embora tenha sido 

devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 13008651). É importante 

esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do preposto da 

pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do 

FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao 

dispor que: “extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 

3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino 

por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 

de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 319 de 949



para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001319-42.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

DEBORA ELMERS NORONHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

RODRIGO NUSS (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001319-42.2017.8.11.0055 Autor (a): Debora Elmers oroha de 

Oliveira Ré: Rodrigo de Oliveira PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte 

requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

15614005). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 15123690), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 18 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001673-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA (ADVOGADO(A))

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA FERNANDES GONCALVES DOS ANJOS (EXECUTADO)

 

Autos n. 1001673-33.2018.8.2018.8.11.0055 Autor (a): Pelizzeri & Nunes 

Ltda. – ME Ré (u): Ligia Fernandes Gonçalves dos Anjos PROJETO DE 

SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. O exequente informou nos autos que a executada cumpriu 

a obrigação integralmente (cf. ID n. 15913984). Assim, havendo 

comprovação da satisfação da obrigação pretendida, necessária é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 18 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010390-56.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

UESKLEY FERREIRA ALVES ROBERTO (EXEQUENTE)

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIA DOS SANTOS BORGES (EXECUTADO)

DAILY COUTINHO FIGUEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DUTRA (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8010390-56.2011.8.11.0055 Exequente: Ueskley Ferreira Alves 

Roberto Executada: Fabricia dos Santos Borges PROJETO DE SENTENÇA 

1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, o exequente foi intimado para apresentar manifestação no 

presente processo no prazo de 10 dias, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito (cf. ID n. 14507459). Neste contexto, houve intimação 

do exequente, entretanto o prazo determinado transcorreu in albis (cf. 

certidão em ID n. 15492352). Portanto, à espécie se aplica o art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95, que é incisivo ao dispor que: “não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor”. 3. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, OPINO POR JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000680-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

ROSANA MOSQUIM POLONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO ALVES TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(30 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001765-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE EMILIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001765-11.2018.8.11.0055 Autor (a): Cristiane Emilia Lopes da 

Silva Ré (u): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 
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aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em 

que pese os argumentos da parte autora, é preciso reconhecer a 

prejudicial de mérito (prescrição) existente no presente caso. Vejamos: De 

acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o 

prazo para propositura de ação compensatória por danos morais 

decorrentes de suposta inscrição indevida é de três anos, contados da 

ciência da referida inscrição. Nesse sentido: [...] 3. A Corte estadual ao 

aplicar a prescrição trienal no caso de ação de indenização por danos 

morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, 

decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, incidindo a 

Súmula nº 83 do STJ a obstar o trânsito da insurgência recursal. 4. 

Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1081394/RS, Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 

06/09/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O 

prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente 

da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, 

conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 2. Agravo interno não 

provido. (AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 

26/05/2017) Neste diapasão, considerando que a inscrição no cadastro de 

inadimplentes foi disponibilizada em 10 de maio de 2015 e a presente ação 

distribuída apenas em 18 de julho de 2018, se mostra imperioso o 

reconhecimento do transcurso do prazo trienal da prescrição previsto no 

art. 206, §3º, V do CC. Ainda, consigna-se que é inaplicável à espécie a 

disposição do CDC a respeito da prescrição, uma vez que a presente 

ação não se funda em reparação por danos causados por fato do produto 

ou do serviço. Nesse sentido: [...] 2. A jurisprudência desta Corte 

estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC 

somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de 

danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 

1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, 

DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2016, DJe 01/07/2016) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

DECLARAR a prescrição da pretensão da parte autora, com fundamento 

no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se 

extinto o feito, com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001916-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

GETULIO DOS SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001764-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE EMILIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001764-26.2018.8.11.0055 Autor (a): Cristiane Emília Lopes da 

Silva Ré (u): Oi S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c INEXIBILIDADE DE DÉBITO c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por Cristiane Emília Lopes 

da Silva em face de Oi S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a 

realização de perícia técnica para solução do litígio. A autora sustenta que 

contratou os serviços da empresa ré. Todavia, esta afirma que há relação 

jurídica entre as partes, para tanto, junta aos autos “telas sistêmicas” do 

cadastro da autora e o áudio do atendimento telefônico no qual esta teria 

requerido serviços. Mostra-se imprescindível a realização de perícia 

fonética para averiguar a veracidade e a similitude do referido áudio com a 

voz da autora. Sublinha-se que a citada perícia não se coaduna com a 

chamada “perícia informal” prevista no art. 35 da Lei 9.099/95, porque a 

primeira possui natureza complexa incompatível com os princípios que 

norteiam o rito sumaríssimo. Nesse sentido é o entendimento da E. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. GRAVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO APRESENTADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. A prova pericial fonética é a 

única pertinente para comprovar a ocorrência ou não de fraude na 

contratação e é incompatível com o rito Juizado Especial, impondo-se, 

portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito. VOTO Egrégia 

Turma: Trata-se de recurso inominado interposto por Claro S.A. contra 

sentença que declarou inexigível o débito questionado na petição inicial e a 

condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por 

danos morais. Aduz a recorrente que o débito motivador da negativação é 

legítimo, pois oriundo de contrato verbal havido entre as partes. A fim de 

comprovar sua alegação a recorrente apresentou, juntamente com a 

contestação, a gravação da ligação telefônica em que foi realizada a 

suposta contratação. A recorrida, por sua vez, impugnou referido 

documento, ressaltando a péssima qualidade do áudio, não permitindo 

saber se o contratante era mulher ou homem, bem como a forma como 

foram realizadas as perguntas, o que possibilitou a ocorrência de fraude. 

Neste caso, o ponto controvertido, in casu, reside em saber se a 

contratação dos serviços prestados pela empresa requerida em nome da 

requerente foi realizada pela própria requerente ou por terceiro. No caso 

dos autos, evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de 

prova pericial na voz da gravação, para atestar a sua veracidade. 

Registre-se que a realização da prova pericial impõe rito complexo que 
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não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade que norteiam a Justiça Especializada. 

Conforme dispõe o artigo 3º, caput da Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade". A perícia informal, prevista no art. 

35 da Lei nº 9.099/95, não se coaduna com a perícia fonética, de natureza 

complexa, que viola os princípios da celeridade, da informalidade e da 

simplicidade. A perícia fonética não pode ser realizada pela simples 

inquirição de técnico, conforme prevê o dispositivo legal mencionado. 

Forçoso concluir, assim, que o Juizado Especial não detém competência 

para processar e julgar a demanda manejada, vez que o deslinde da 

controvérsia depende de prova pericial complexa, impondo-se, assim, a 

extinção do processo, sem resolução do mérito. Pelo exposto, reconheço, 

de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais para julgar a lide e, via 

de consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. 

NELSON DORIGATTI Juiz de Direito – Relator (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 655645220148110001/2015, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) Assim, 

considerando ser este o ponto nevrálgico do caso posto em análise e por 

ser imprescindível produção de prova pericial complexa para sua 

adequada resolução, necessário é a extinção da presente demanda sem 

julgamento de mérito, por ser demanda de maior complexidade, fugindo, 

assim, da alçada dos Juizados Especiais, na forma do art. 3º, caput da Lei 

9.099/95[5]. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR EXTINTO 

o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas:

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002186-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR KENNYSON TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA DIAS BARRETO DOS SANTOS (REQUERIDO)

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte autora por meio de seu advogado para comparecer a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA 13 DE NOVEMBRO 

2018 ÁS 17:30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001338-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

AMARO ANTONIO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001338-14.2018.8.11.0055 Autor (a): Amaro Antonio dos 

Santos Filho Ré (u): Banco Bradesco Cartões S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Em síntese, o ilustre magistrado supervisor deste Juizado 

Especial Cível facultou a emenda da petição inicial para que a parte autora 

juntasse comprovante de endereço em seu nome, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (cf. ID n. 13350478). Entretanto, até o 

momento esta não cumpriu o decisum supramencionado (cf. ID n. 

15654938), embora tenha sido devidamente intimada para tanto. 3. Sendo 

assim, com fundamento no p.ú. do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos 

do CPC, OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

15 de outubro de 2018 Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001793-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001793-76.2018.8.11.0055 Autor (a): Lucinei Soares de Oliveira 

Ré (u): Telefônica Brasil S/A PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 15512507), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 14379735). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 

– O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011272-42.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES (ADVOGADO(A))

POLLIANA ELENA VARNIER (REQUERENTE)

POLLIANA ELENA VARNIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QATAR AIRWAYS (REQUERIDO)

B2W VIAGENS - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

RODRIGO GOMES BRESSANE (ADVOGADO(A))
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Autos n. 8011272-42.2016.8.11.0055 Embargante: B2W Viagens – 

Companhia Global do Varejo Embargada: Poliana Elena Varnier PROJETO 

DE SENTENÇA 1. Relatório: Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Fundamentos: O presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[1]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[2]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. A irresignação da embargante se 

dá com fulcro no art. 914, II do CPC, lastreada em penhora indevida de 

ativos financeiros de sua titularidade. Afirma, para tanto, que a citada 

medida constritiva decorreu de condenação solidária, porém salienta que 

já cumpriu com sua obrigação ao depositar metade do valor da citada 

condenação, ocorrendo excesso de penhora. Em que pesem os esforços 

da embargante, não lhe assistem razões para se insurgir contra a penhora 

alhures realizada. Isto porque é inerente ao instituto das obrigações com 

devedores solidários a possibilidade da cobrança pelo todo devido e não 

em partes equânimes, tal qual fossem quinhões divididos em partes iguais. 

O fato de a embargante ter quitado metade do valor da condenação não 

lhe dá direito a quitação plena da obrigação solidária imposta, apenas lhe 

garante direito de abatimento do pagamento parcial realizado. É justamente 

esta a dicção do art. 275 do Código Civil, ipsis litteris: Art. 275. O credor 

tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial 

ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os 

demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto (grifos 

inexistentes no original). Neste diapasão, inclusive, é o posicionamento do 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme julgado abaixo 

colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

– DEVEDORES SOLIDÁRIOS – PAGAMENTO PARCIAL DO 

AGRAVANTE/DEVEDOR – FATO QUE NÃO EXIME DA 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 275 CC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O devedor solidário é responsável pela integralidade do 

valor devido e não somente por sua cota, conforme prevê o artigo 275 do 

Código Civil. Ademais, o credor tem o direito de exigir de qualquer um dos 

devedores solidários o valor total da dívida, se sub-rogando o devedor 

adimplente no direito de crédito com relação à cota parte dos demais 

coobrigados. Portanto, por tais razões restou afastado o direito invocado 

pelo Agravante, uma vez que é devedor solidário responsável pela 

integralidade da dívida.(AI 107439/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2014, Publicado no 

DJE 18/11/2014) (grifos inexistentes no original). Assim, é forçoso concluir 

que assiste razão a embargada, devendo ser mantida a penhora realizada 

nos autos até a integralidade do crédito que lhe é devido. O que não 

impede o direito de regresso da devedora solidária que pagou a 

integralidade do débito, caso esta assim entenda. 3. Dispositivo: Ante o 

exposto, opino por julgar IMPROCEDENTES os presentes embargos, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil. Ademais, opino 

por condenar o embargante ao pagamento das custas, conforme 

determina o art. 55, p.ú, inc. II da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 40. O Juiz leigo que tiver 

dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao 

Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, 

antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [2] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001934-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

JADINA TERESINHA ROSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001934-95.2018.8.11.0055 Autor (a): Jadina Teresinha Rossi Ré 

(u): Embratel TVSAT Telecomunicações S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A 

parte autora não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 

15933694), embora tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 

14586456). É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da 

parte ou do preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, 

conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, 

sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, 

da Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 18 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 

– O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA ANTONIA RIBEIRO AZAMBUJA (REQUERENTE)

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000708-55.2018.8.11.0055 Autor (a): Cleusa Antonia Ribeiro 

Azabuja Ré (u): A. Telecom S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos que a autora foi negativada por ordem da ré por uma dívida no valor 

de R$ 328,96 (trezentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), 
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como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. Todavia, afirma 

peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em questão por não 

ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra 

nos autos (cf. documentos anexos à contestação) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia do contrato assinado assinada entre as 

partes. Neste contexto, entendo o método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. É 

despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe porque as assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. 

Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato 

Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos alegados, 

pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. 

Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se 

a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, 

afasta-se a existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, 

reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por 

parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela 

primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a 

parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. Por fim, 

ainda, analisando as provas trazidas pela autora e as provas trazidas pela 

ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquela, nos termos do artigo 

80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar a autora ao pagamento das 

faturas inadimplidas que perfazem a monta de R$ 328,96 (trezentos e 

vinte e oito reais e noventa e seis centavos), com correção monetária pelo 

INPC desde a data do respectivo vencimento e juros simples de 1% a.m. a 

partir da citação. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 

10% (cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 

81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 15 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010041-82.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SILVA DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

JAQUELINE PERES LESSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL AGENCIA DE TANGARA DA SERRA/MT (EXECUTADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

TULIO DE BARROS BOMFIM (ADVOGADO(A))

ANA MARIA FERREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

8010041-82.2013.8.11.0055. EXEQUENTE: CLEITON SILVA DA 

CONCEICAO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL AGENCIA DE TANGARA 

DA SERRA/MT Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, 

manifestar sobre o pedido do ID 15863448. Havendo manifestação, 

conclusos para deliberações. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

retornem-se os autos ao arquivo. Cumpra-se. TANGARÁ DA SERRA, 18 

de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001739-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARQUES FERREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

JOSINEI PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001523-52.2018.8.11.0055 Autor (a): Josinei Pereira da Costa 

Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 
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orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O autor narra que foi negativado em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 196,64 (cento e 

noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos), conforme prova 

certidão anexa à inicial (ID. 13597760). Contudo, afirma que não possui 

esse débito, pois não o contratou. Por fim, ilustra que não foi notificado 

previamente à inscrição no cadastro de inadimplentes, motivo pelo qual 

haveria ofensa art. 43 §2º do CDC. Neste contexto, afirma que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparado em dano 

moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado 

no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome do autor, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa[5]. A ré, em sua defesa, nenhum contrato ou documento 

apresenta justificando os débitos cobrados e os serviços que afirma ter 

fornecido – sequer telas sistêmicas foram juntadas nos presentes autos. 

Neste ínterim, na forma do art. 6º da Lei 9.099/95, é possível verificar 

verossimilhança nas alegações do autor, uma vez que inexistem provas 

contundentes da contratação, motivo pela qual se constata a existência de 

fraude perpetrada por terceiros no presente caso. Assim, a 

responsabilidade pelos danos ocorridos deste ato é da empresa ré, tanto 

por ser objetiva a responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC[6]), 

quanto por lhe ser inerente o risco do negócio. Neste sentido é o 

posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, in verbis: [...] 1. 

A responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 3º), nos casos de fraude 

perpetrada por terceiros, é interpretada de maneira objetiva, pois incumbia 

à empresa se cercar de todos os meios necessários para averiguação da 

veracidade dos documentos apresentados no ato da contratação, de 

modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do 

seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por 

conseguinte, pelos danos causados à terceiro. [...] (Ap 114384/2015, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015) (grifo nosso). [...] 

Descurando-se o estabelecimento comercial das cautelas necessárias à 

realização de venda mediante cartão de crédito, responde pelos danos 

decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Se o comerciante não 

comprovou ter agido com a diligência devida para regularidade da 

negociação, deverá assumir o risco do negócio. (Ap 102663/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo nosso). Não há falar em 

fato de terceiro no presente caso, enquanto excludente de 

responsabilidade, porque a falta de cautela da ré ao proporcionar a 

contratação em nome do autor por terceiro fraudador concorreu 

diretamente para a ocorrência do fato danoso suportado pelo autor. 

Assim, imprescindível é a declaração de inexistência do contrato que 

ensejou a inscrição do autor no cadastro de inadimplentes. Entretanto, 

embora a inclusão no presente caso de mostre indevida, é certo que 

inexiste dever de indenizar, uma vez que existem diversas outras 

inscrições preexistentes por inadimplemento, neste caso, incide o 

entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: 

Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. É justamente neste 

sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

vejamos: [...] Além disso, em se tratando de devedor contumaz, 

negativado com vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula 

nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem aplicabilidade 

quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é posterior. [...] 

(Ap 24196/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) 

(grifo nosso). É importante ressaltar que a parte autora não trouxe aos 

autos nenhuma prova sequer de que a outra inscrição seria indevida. 

Assim, sem demonstrar que houve discussão judicial a seu respeito de 

todas as inscrições preexistentes, bem como ilustrar os motivos pelos 

quais as negativações são ilícitas, reputam-se devidas às citadas 

inscrições preexistentes. De mais a mais, não há distinguishing – enquanto 

distinção do caso concreto e o paradigma adotado nesta decisão (Súmula 

385 do STJ) –, isto porque os fundamentos do enunciado citado se 

adequam perfeitamente ao caso posto. É dizer, havendo inscrição anterior 

devida inexiste ofensa à honra subjetiva do devedor, embora seja possível 

cancelamento da inscrição posterior no caso desta ser indevida. No que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto, foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para 

declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a 

inclusão do autor no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, 

declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 15 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 
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cinco anos de experiência. [5] [...] Tendo a Instituição Financeira afirmado 

a existência de relação jurídica entre as partes cumpria-lhe o ônus juntar 

aos autos provas hábeis para corroborar a sua tese recursal e elidir a 

afirmação do Autor de que nunca manteve qualquer negócio jurídico com o 

Banco. Os documentos unilateralmente produzidos pelo Banco de per si 

não são hábeis para comprovar a existência de contratação entre as 

partes, tampouco comprova de per si a sustentada inadimplência 

contratual. Demonstrara que é indevida a cobrança do débito, deve-se 

reconhecer também que é indevida a anotação do nome da parte nos 

cadastros de dados negativos. fazendo surgir a responsabilidade civil e o 

dano moral no caso de natureza in re ipsa. Se o valor do dano moral 

atende a razoabilidade como também o caráter punitivo pedagógico deve 

ser mantido o montante fixado pelo Juízo a quo. Presume-se verdadeira a 

alegação de hipossuficiência financeira deduzida exclusivamente por 

pessoa física, cabendo o deferimento da justiça gratuita, especialmente, 

quando há documentos corroborando tal assertiva. (Ap 8832/2017, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) [6] Neste sentido, 

mutatis mutandis, é o entendimento do E. STJ: “1. A responsabilidade do 

fornecedor é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado 

que ele não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do 

seu negócio, pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados 

pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de 

inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001178-86.2018.8.11.0055 Autor (a): João Pedro dos Santos Ré 

(u): Vivo S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora requereu a 

desistência do feito (cf. ID n. 15947928). O pleito é perfeitamente possível, 

registrando-se que à parte autora compete analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente, observados os requisitos da legislação instrumental. 

Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode 

ser realizada até a prolação da sentença, e, em conformidade com o 

Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato independe de aquiescência 

da parte adversa, desde que não se trate de lide temerária ou haja indicio 

de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a 

desistência da ação formulada pela parte autora, para que surtam seus 

jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, §2º, do 

CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma 

legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa fase, 

conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. [2] 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011397-10.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ROSSI DE CARVALHO (REQUERENTE)

WLADEMIR ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

MILANA RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILOA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. (REQUERIDO)

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido do ID 9997274, INTIME-SE o 

executado para, no prazo de 10 dias, informar qual a atual situação dos 

autos de recuperação judicial. Caso já tenha sido julgado o plano de 

recuperação, que proceda com a juntada da sentença. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DE FREITAS (REQUERENTE)

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001913-22.2018.8.11.0055 Autor (a): Maria da Penha de Freitas 

Ré (u): Telefônica Brasil S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 15965475). O pleito 

é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Por 

fim, opino por revogar a tutela antecipada alhures deferida. Sem custas 

nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010786-33.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TCI TANGARA CEREAIS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ MARTINS QUEIROZ (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Exequente a respeito da certidão do Sr Oficial de Justiça e 

para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001833-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))
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VERONICA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001833-58.2018.8.11.0055 Autor (a): Verônica Alves da Silva 

Ré (u): Banco Bradesco Cartões S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em 

que pese os argumentos da parte autora, é preciso reconhecer a 

prejudicial de mérito (prescrição) existente no presente caso. Vejamos: De 

acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o 

prazo para propositura de ação compensatória por danos morais 

decorrentes de suposta inscrição indevida é de três anos, contados da 

ciência da referida inscrição. Nesse sentido: [...] 3. A Corte estadual ao 

aplicar a prescrição trienal no caso de ação de indenização por danos 

morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, 

decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, incidindo a 

Súmula nº 83 do STJ a obstar o trânsito da insurgência recursal. 4. 

Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1081394/RS, Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 

06/09/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O 

prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente 

da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, 

conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 2. Agravo interno não 

provido. (AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 

26/05/2017) Neste diapasão, considerando que a inscrição no cadastro de 

inadimplentes foi disponibilizada em 01 de novembro de 2013 e a presente 

ação distribuída apenas em 26 de julho de 2018, se mostra imperioso o 

reconhecimento do transcurso do prazo trienal da prescrição previsto no 

art. 206, §3º, V do CC. Ainda, consigna-se que é inaplicável à espécie a 

disposição do CDC a respeito da prescrição, uma vez que a presente 

ação não se funda em reparação por danos causados por fato do produto 

ou do serviço. Nesse sentido: [...] 2. A jurisprudência desta Corte 

estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC 

somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de 

danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 

1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, 

DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2016, DJe 01/07/2016) Por fim, salienta-se que à autora foi dada 

oportunidade de manifestar sobre o assunto, uma vez que a matéria foi 

veiculada pela ré em sua contestação, portanto respeitadas as premissas 

definidas no parágrafo único do art. 487 do CPC. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, opino por DECLARAR a prescrição da pretensão da parte autora, 

com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por 

consequência, julga-se extinto o feito, com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 

de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001120-83.2018.8.11.0055 Autor (a): José Carlos Rodrigues Ré 

(u): Banco Bradesco S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em 

que pese os argumentos da parte autora, é preciso reconhecer a 

prejudicial de mérito (prescrição) existente no presente caso. Vejamos: De 

acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o 

prazo para propositura de ação compensatória por danos morais 

decorrentes de suposta inscrição indevida é de três anos, contados da 

ciência da referida inscrição. Nesse sentido: [...] 3. A Corte estadual ao 
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aplicar a prescrição trienal no caso de ação de indenização por danos 

morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, 

decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, incidindo a 

Súmula nº 83 do STJ a obstar o trânsito da insurgência recursal. 4. 

Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1081394/RS, Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 

06/09/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O 

prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente 

da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, 

conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 2. Agravo interno não 

provido. (AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 

26/05/2017) Neste diapasão, considerando que a inscrição no cadastro de 

inadimplentes foi disponibilizada em 08 de novembro de 2013 e a presente 

ação distribuída apenas em 30 de abril de 2018, se mostra imperioso o 

reconhecimento do transcurso do prazo trienal da prescrição previsto no 

art. 206, §3º, V do CC. Ainda, consigna-se que é inaplicável à espécie a 

disposição do CDC a respeito da prescrição, uma vez que a presente 

ação não se funda em reparação por danos causados por fato do produto 

ou do serviço. Nesse sentido: [...] 2. A jurisprudência desta Corte 

estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC 

somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de 

danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 

1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, 

DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2016, DJe 01/07/2016) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

DECLARAR a prescrição da pretensão da parte autora, com fundamento 

no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se 

extinto o feito, com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000006-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANE GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Autos n. 1000006-12.2018.8.11.0055 Autor (a): Jane Gonçalves de 

Almeida Ré (u): Ativos S/A Cia Securitizadora Créditos Financeiros 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em 

que pese os argumentos da parte autora, é preciso reconhecer a 

prejudicial de mérito (prescrição) existente no presente caso. Vejamos: De 

acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o 

prazo para propositura de ação compensatória por danos morais 

decorrentes de suposta inscrição indevida é de três anos, contados da 

ciência da referida inscrição. Nesse sentido: [...] 3. A Corte estadual ao 

aplicar a prescrição trienal no caso de ação de indenização por danos 

morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, 

decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, incidindo a 

Súmula nº 83 do STJ a obstar o trânsito da insurgência recursal. 4. 

Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1081394/RS, Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 

06/09/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O 

prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente 

da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, 

conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 2. Agravo interno não 

provido. (AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 

26/05/2017) Neste diapasão, considerando que a inscrição no cadastro de 

inadimplentes foi disponibilizada em 30 de novembro de 2014 e a presente 

ação distribuída apenas em 03 de janeiro de 2018, se mostra imperioso o 

reconhecimento do transcurso do prazo trienal da prescrição previsto no 

art. 206, §3º, V do CC. Ainda, consigna-se que é inaplicável à espécie a 

disposição do CDC a respeito da prescrição, uma vez que a presente 

ação não se funda em reparação por danos causados por fato do produto 

ou do serviço. Nesse sentido: [...] 2. A jurisprudência desta Corte 

estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC 

somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de 

danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 

1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, 

DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2016, DJe 01/07/2016) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

DECLARAR a prescrição da pretensão da parte autora, com fundamento 

no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se 

extinto o feito, com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 
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sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

MARINALVA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001071-42.2018.8.11.0055 Autor (a): Marinalva Barbosa da 

Silva Ré (u): Banco Bradesco Cartões S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em 

síntese, a parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 

15504572). O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte 

autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o 

exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela 

parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, 

JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 17 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON PEREIRA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001058-43.2018.8.11.0055 Autor (a): Gerson Pereira Ré (u): 

Telefônica Brasil S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Em 

que pese os argumentos da parte autora, é preciso reconhecer a 

prejudicial de mérito (prescrição) existente no presente caso. Vejamos: De 

acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o 

prazo para propositura de ação compensatória por danos morais 

decorrentes de suposta inscrição indevida é de três anos, contados da 

ciência da referida inscrição. Nesse sentido: [...] 3. A Corte estadual ao 

aplicar a prescrição trienal no caso de ação de indenização por danos 

morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, 

decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, incidindo a 

Súmula nº 83 do STJ a obstar o trânsito da insurgência recursal. 4. 

Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1081394/RS, Rel. Ministro 

MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 

06/09/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O 

prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente 

da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, 

conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 2. Agravo interno não 

provido. (AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 

26/05/2017) Neste diapasão, considerando que a inscrição no cadastro de 

inadimplentes foi disponibilizada em 10 de maio de 2014 e a presente ação 

distribuída apenas em 24 de abril de 2018, se mostra imperioso o 

reconhecimento do transcurso do prazo trienal da prescrição previsto no 

art. 206, §3º, V do CC. Ainda, consigna-se que é inaplicável à espécie a 

disposição do CDC a respeito da prescrição, uma vez que a presente 

ação não se funda em reparação por danos causados por fato do produto 

ou do serviço. Nesse sentido: [...] 2. A jurisprudência desta Corte 

estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC 

somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de 

danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 

1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, 

DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

731.525/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2016, DJe 01/07/2016) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

DECLARAR a prescrição da pretensão da parte autora, com fundamento 

no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Por fim, opino por 

revogar a tutela antecipada alhures deferida. Sem custas ou honorários 

nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o 

feito, com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 17 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 
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sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011678-63.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS (ADVOGADO(A))

ADRIANO JOSÉ REPISO LOPES (EXECUTADO)

SEBASTIAO QUARESMA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes da análise dos pedidos do ID 16003963 e 16039377, e com 

fundamento no art. 10 do CPC, intimem-se as partes a fim de que se 

manifestem, no prazo comum de 5 dias, sobre eventual prescrição, 

quando do ingresso da petição inicial, do título que aparelha a presente 

ação de execução. Com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos 

para sentença. Registro novamente que caberá ao advogado interessado 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018, para fins de recebimento de intimação, tudo 

conforme já deliberado na decisão anteriormente proferida. Assim, caso o 

exequente pretenda a intimação de advogado específico, deverá ele 

próprio promover a habilitação nos termos da norma acima mencionada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 

de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-25.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BEITUM DA SILVA (REQUERENTE)

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

PIZZARIA BABBO GIOVANNI (REQUERIDO)

RUY FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Empresa Executada não indicou bens 

sujeitos a penhora, tampouco se manifestou nos autos. Com relação ao 

Executado Alexandre Ferreira da Silva, foi decretada a sua revelia. INTIMO 

a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000616-14.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

RODRIGO NUSS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELI GONCALVES GODINHO JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Exequente para manifestação no prazo de 5 dias, sob pena 

de arquivamento dos presentes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002326-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI (ADVOGADO(A))

MECANICA QUATRO EIXOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial dos reclamados, a fim de 

que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestem acerca do 

conteúdo da petição inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, 

certifique-se e tornem conclusos para análise do pedido de tutela de 

urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 17 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERENTE)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO SEVERO DOS SANTOS (REQUERIDO)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002323-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTOS. Após a juntada do parecer técnico do NAT, verifica-se que a 

petição inicial precisa ser emendada. A 1ª Seção do C. Superior Tribunal 

de Justiça, nos autos do REsp 1.657.156, de relatoria do Ministro Benedito 

Gonçalves, estabeleceu critérios para que o Poder Judiciário determine o 

fornecimento de remédios fora da lista do SUS. De acordo com o citado 

julgamento, constitui obrigação do poder público o fornecimento de 

medicamentos não incorporados na lista do SUS, desde que presente os 

seguintes requisitos: 1. Comprovação, por meio de laudo médico 

fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o 

paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim 

como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos 

fornecidos pelo SUS; 2. Incapacidade financeira do paciente de arcar com 

o custo do medicamento prescrito; 3. Existência de registro do 

medicamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Nos 

autos, a parte promovente não informa se todos os medicamentos 

possuem registro na Anvisa. Também não informa sobre a 

imprescindibilidade do uso de todos os medicamentos, bem como sobre a 

ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS. Assim, faculto à parte 

autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

apresente documentos idôneos que cumpram os requisitos acima 

mencionados, conforme acima mencionado, sob pena de indeferimento da 

inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015). Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 19 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001769-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANE MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010013-12.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERENTE)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Certifico o trânsito em julgado da sentença. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000603-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS (ADVOGADO(A))

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELVANIR ANGELICO ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Da análise da petição do ID 16006747, vê-se que o cumprimento da 

obrigação tornou-se impossível, pois como dito pela própria ré, o endereço 

do reclamante não suporta a instalação do serviço de internet em 

velocidade do plano contratado – OI VELOX. Com efeito, considerando que 

restou frustrado o objeto da execução de obrigação de fazer, tem 

aplicação ao caso a regra do art. 816 do Código de Processo Civil, que 

prevê: “Art. 816. Se o executado não satisfazer a obrigação no prazo 

designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, 

requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e 

danos, hipótese em que se converterá em indenização.” Assim, intime-se 

a parte Reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre o pedido 

do ID 16006747, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA PORTAL DO CERRADO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

GUNDHER GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR ALESSANDRO DE MATOS (REQUERIDO)

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011899-46.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR TERESINHA FALCAO (REQUERENTE)

EVAIR KICHEL ZUFFO (ADVOGADO(A))

MERILLY LAIS SAVAN SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. P. DA SILVA - ELETRONICA - ME (REQUERIDO)

RUY FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROZEMAR FABRICIO DE BOLBA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002330-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI - ME (EXEQUENTE)

ROSANA MOSQUIM POLONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUCIO MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar 

demonstrativo do débito, devendo, para tanto, ser excluído o valor 

referente aos honorários de sucumbência, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra, 19 de Outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002338-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PIANNA DOS SANTOS (REQUERENTE)

VANUSA SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
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MORAIS com pedido de medida de urgência, consistente em determinar 

que a reclamada retire seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ao 

argumento de que o débito referente a fatura nº 0007011264201707, que 

está sendo cobrada, foi declarado inexistente por sentença. DECIDO. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo autor, o 

pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, visualizo a presença 

dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência. A 

reclamante informa na inicial seu nome foi negativado pela reclamada nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito declarado extinto por sentença 

judicial. Pelos documentos anexados à inicial é possível inferir que a 

reclamante está sendo cobrada por débito declarado inexigível (id 

16017554), uma vez que a dívida originada da fatura nº 

0007011264201707 foi assim declarada consoante se extrai da 

fundamentação da sentença proferida nos autos do processo nº 

1001349-77.2017.8.11.0055. Ressalto, por oportuno, não visualizar tenha 

a providência sido alcançada pela coisa julgada, tendo em vista que a 

inscrição ora debatida ocorreu após a prolação da sentença declarando 

inexistente o débito; portanto a inscrição em questão constitui fato 

posterior, não alcançado pela sentença mencionada, motivo pelo qual há 

pleno cabimento da medida ora pretendida em outros autos. Por outro lado, 

já tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença, não há falar em 

conexão destes autos com o processo em referência, tendo em vista o 

disposto no art. 55, § 1º, do CPC. Consequentemente, verifico que este 

Juizado Especial tem competência para análise e julgamento do novo 

conflito, que não está obrigatoriamente afeta ao Juízo prolator daquela 

sentença. A plausibilidade jurídica do pedido, portanto, se consubstancia 

na declaração de inexistência de débito já promovida judicialmente; 

consequentemente, é patente a ilegitimidade no lançamento do nome da 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos relevantes. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade da concessão da 

tutela de urgência antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Por fim, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a inscrição 

nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, 

sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada a fim de 

determinar ao reclamado a exclusão do nome da reclamante dos registros 

de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), 

com relação aos débitos objeto da presente demanda, lançados pela 

empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. Recebo a petição inicial, 

tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código 

de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 19 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002340-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (REQUERENTE)

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUIM DAS CHAGAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de execução de título extrajudicial, com pedido de 

medida de urgência consistente em determinar sumariamente a penhora de 

valores on-line e restrição no sistema RENAJUD. O pedido formulado tem 

natureza de uma verdadeira medida de indisponibilidade de bens porque, 

no fundo, o que o exequente pretende é tornar temporariamente 

indisponível uma parte do patrimônio (dinheiro e outros bens) angariado 

pelo executado. Nesse sentido, para o acolhimento do pedido antes 

mesmo da regular citação do executado, imprescindível que estejam 

presentes todos os requisitos da medida de urgência almejada, nos termos 

do art. 300 do CPC. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 

2015, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da 

medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da 

probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A medida excepcional de 

indisponibilidade de bens, porém, só é admitida quando, efetivamente, 

estiver comprovado que o devedor tenta dilapidar o patrimônio com intuito 

de furtar-se ao cumprimento da obrigação. Sob juízo de cognição sumária 

e da análise dos documentos juntados à inicial, não verifico com a 

segurança necessária que o executado esteja dilapidando seu patrimônio 

com o intuito de prejudicar o exequente. Isso porque o exequente alega 

apenas que o executado não efetuou o pagamento do título de crédito na 

data aprazada e que vem se esquivando de pagar o valor devido. O 

exequente em momento algum informa, muito menos demonstra, que está 

ocorrendo depreciação do patrimônio do executado, mas tão somente que 

ele se esquiva de pagar a quantia devida e que eventualmente poderia se 

desfazer dos seus bens para não adimplir a obrigação. Nesses termos, é 

altamente temerário deferir a pretendida cautelar de indisponibilidade de 

bens antes da regular citação do executado, uma vez que tal medida 

poderá importar em indevida interferência na esfera de interesses 

patrimoniais das partes. Não verifico, portanto, a presença de qualquer 

dos requisitos do art. 300 do CPC, impondo-se o indeferimento do pedido 

de tutela de urgência. Deve o exequente, portanto, aguardar o regular 

trâmite processual para ver resguardado o direito que persegue. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens. Defiro o pedido 

de processamento da execução. Cite(m)-se e intime(m)-se os devedor(es) 

executado(s) por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 do CPC) para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de 

Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo 

acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o Oficial de 

Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo 

auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado e, se 

casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem 

imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação do executado, o registro da penhora no oficio imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, 
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bastando a exibição de certidão do auto ou termo de penhora no Cartório 

de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o 

disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, designando-se audiência de 

conciliação, quando, se infrutífera, deverá ser oportunizada a 

apresentação de embargos, ou se for o caso, a escolha pelo credor de 

uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou 

praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Escrivão a proceder na forma do 

art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente promover o 

necessário. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 

19 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002341-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (REQUERENTE)

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IVANILDA SANTOS LIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de execução de título extrajudicial, com pedido de 

medida de urgência consistente em determinar sumariamente a penhora de 

valores on-line e restrição no sistema RENAJUD. O pedido formulado tem 

natureza de uma verdadeira medida de indisponibilidade de bens porque, 

no fundo, o que o exequente pretende é tornar temporariamente 

indisponível uma parte do patrimônio angariado pela executada. Nesse 

sentido, para o acolhimento do pedido antes mesmo da regular citação da 

executada, imprescindível que estejam presentes todos os requisitos da 

medida de urgência almejada, nos termos do art. 300 do CPC. Do disposto 

no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A medida excepcional de indisponibilidade de bens, 

porém, só é admitida quando, efetivamente, estiver comprovado que o 

devedor tenta dilapidar o patrimônio com intuito de furtar-se ao 

cumprimento da obrigação. Sob juízo de cognição sumária e da análise 

dos documentos juntados à inicial, não verifico com a segurança 

necessária que o executado esteja dilapidando seu patrimônio com o 

intuito de prejudicar o exequente. Isso porque o exequente alega apenas 

que o executado não efetuou o pagamento do título de crédito na data 

aprazada e que vem se esquivando de pagar o valor devido. O exequente 

em momento algum informa, muito menos demonstra, que está ocorrendo 

depreciação do patrimônio do executado, mas tão somente que ele se 

esquiva de pagar a quantia devida e que eventualmente poderia se 

desfazer dos seus bens para não adimplir a obrigação. Nesses termos, é 

altamente temerário deferir a pretendida cautelar de indisponibilidade de 

bens antes da regular citação do executado, uma vez que tal medida 

poderá importar em indevida interferência na esfera de interesses 

patrimoniais das partes. Não verifico, portanto, a presença de qualquer 

dos requisitos do art. 300 do CPC, impondo-se o indeferimento do pedido 

de tutela de urgência. Deve o exequente, portanto, aguardar o regular 

trâmite processual para ver resguardado o direito que persegue. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de bens. Defiro o pedido 

de processamento da execução. Cite(m)-se e intime(m)-se os devedor(es) 

executado(s) por correspondência (art. 247 c.c. art. 249 do CPC) para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de 

Processo Civil de 2015, art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo 

acima assinalado, deverá ser expedido mandado para que o Oficial de 

Justiça proceda a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o respectivo 

auto, intimando na mesma oportunidade o credor e o executado e, se 

casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso recaia sobre bem 

imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015). Recaindo a 

penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, sem prejuízo da 

intimação do executado, o registro da penhora no oficio imobiliário para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo de conformidade 

com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, 

bastando a exibição de certidão do auto ou termo de penhora no Cartório 

de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o 

disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, designando-se audiência de 

conciliação, quando, se infrutífera, deverá ser oportunizada a 

apresentação de embargos, ou se for o caso, a escolha pelo credor de 

uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo artigo. Não sendo opostos 

embargos, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou 

praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Escrivão a proceder na forma do 

art. 52, VII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC. Deverá o exequente promover o 

necessário. O advogado que estiver patrocinando os interesses de 

qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a habilitação no 

sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme 

dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse 

sentido, quando necessário, desde já determino que a Secretaria 

providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 

19 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119696 Nr: 388-23.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIO LIESBINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CONCEIÇÃO DA 

SILVA FERNANDES - OAB:MT/8.302, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14099, 

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - OAB:MT/20.148, 

LILIANE STEPHANIE DE OLIVEIRA MELO - OAB:MT/18.051-E, LIZY 

EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:MT/15.773, ROSANA LUCIA SOUZA 

CESAR - OAB:MT/11.491

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 540,75 

(Quinhentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 163,90 (Cento e sessenta e três reais e noventa centavos) para fins 

de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 
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ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002536-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA BALDI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO TENORIO ALVES (ADVOGADO(A))

ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002536-19.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): TRANSPORTADORA BALDI LTDA - EPP RÉU: ROSUL 

DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP Vistos etc. I. Defiro pedido 

de fl. id. 15859805, quanto a redesignação de audiência, haja vista 

justificativa apresentada e a comprovação de ausência juntada aos autos. 

II. Posto isto, nos moldes do despacho inicial, redesigno o ato para a data 

de 26/11/2018. IV. Intimo as partes por sistema, a partir da publicação do 

presente despacho. V. Às providências. Gisele Alves Silva Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2835 Nr: 60-26.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERTEC CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2.615/MT, MAURO JOSÉ PEREIRA - OAB:4655

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALINE DE SOUZA 

STROGULSKI, para devolução dos autos nº 60-26.1998.811.0045, 

Protocolo 2835, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39786 Nr: 113-50.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CLARA LUCENA 

DUTRA DE ALMEIDA PROCURADORA FEDERAL - OAB:1873423

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN DOS 

SANTOS PUHL, para devolução dos autos nº 113-50.2011.811.0045, 

Protocolo 39786, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86903 Nr: 703-56.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS CABREIRA WEIRICH, ADEMAR WEIRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16.313, EDNILSON ZANARDINI MENEZES - OAB:16313-MT, ELIANE 

LUCHINA GONÇALVES - OAB:66227-PR, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1874419

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN DOS 

SANTOS PUHL, para devolução dos autos nº 703-56.2013.811.0045, 

Protocolo 86903, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102842 Nr: 170-29.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOCEMIA LUCIA VALARDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:89743, Mauricio Vieira Serpa - OAB:12758- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN DOS 

SANTOS PUHL, para devolução dos autos nº 170-29.2015.811.0045, 

Protocolo 102842, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39058 Nr: 4084-77.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCIA MENDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:89743, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN DOS 

SANTOS PUHL, para devolução dos autos nº 4084-77.2010.811.0045, 

Protocolo 39058, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93625 Nr: 730-05.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO PASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:SP/239.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT/14.258-A

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do feito. Dessa 

forma, impulsiono os autos e intimo o douto procurador para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 26949 Nr: 1012-53.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REOLON CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA-EPP, PAULO REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:MT/8794-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do feito. Dessa 

forma, impulsiono os autos e intimo o douto procurador para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113191 Nr: 5607-51.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME RESCKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANI ROQUE CONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - OAB:18579-O

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 19 de outubro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 619 Nr: 2234-95.2004.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANDE NORTE COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO LTDA., PEDRO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - 

OAB:5325

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do feito. Dessa 

forma, impulsiono os autos e intimo o douto procurador para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93166 Nr: 390-61.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ADEMAR STREY, ALVINA MEZZARI DUARTE, 

TALES RAMIRO STREY, GASPAR ALCEU STREY, ILACI THEREZA STREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES RODRIGO STREY - 

OAB:7611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, Wilson José da Silva Junior - OAB:MT/18593-O

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do feito. Dessa 

forma, impulsiono os autos e intimo o douto procurador para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96898 Nr: 3460-86.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCEDIR PAULO PERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JUAREZ LUIZ PERLIN, GERCI 

LOPES PERLIN, LUCIANA DIAS CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 Certifico que nesta data compareceu nesta secretaria a perita nomeada, 

Sra. Luciana Dias Corrêa, e informou nova data para a realização da 

perícia para o dia 27/11/2018, às 10:30 horas. Informo que a perícia será 

realizada na Rua G, n. 144, Ed. Caravelas, apto. 1202, bairro Bosque da 

Saúde, na cidade de Cuiabá/MT. Desta forma, impulsiono o feito para 

intimação das partes da nova data agendada, para as providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24628 Nr: 2483-41.2007.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLATAM SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS FRUHAUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do feito. Dessa 

forma, impulsiono os autos e intimo o douto procurador para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110193 Nr: 4053-81.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARYSSA THAIS ROCHA FAVERO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do feito. Dessa 

forma, impulsiono os autos e intimo o douto procurador para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 29168 Nr: 3182-95.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO MARCOS STRAGLIOTTO, EDEGAR 

LUIZ CASPERS STRAGLIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:17.976, RICARDO 

LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do feito. Dessa 

forma, impulsiono os autos e intimo o douto procurador para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88026 Nr: 1880-55.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBSBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVDCS, EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do feito. Dessa 

forma, impulsiono os autos e intimo o douto procurador para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003983-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

LEOCIR ANTONIO CATTANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003983-42.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: LEOCIR ANTONIO CATTANI REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação que visa a 

obtenção de aposentadoria por idade na condição de segurada especial 

(rural), com pedido de concessão de tutela de urgência. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme se extrai da dicção do artigo 

300 do novel Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada 

tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o 

caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste 

momento. Isso porque, dois são os requisitos exigidos pela Lei 8.213/91, 

com o advento das novas redações dadas pelas Leis pelas n. 9.032, 

9.063, de 1995 e 9.876, de 1999, para a obtenção da aposentadoria do 

trabalhador rural por idade, quais sejam, a idade mínima de 60 (sessenta) 

anos, se homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e o exercício 

da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por certo período, 

variando-se o número de contribuições dependendo do ano em que o 

benefício foi requerido, de acordo com a tabela progressiva prevista no 

artigo 142 da Lei 8.213/91. In casu, embora haja nos autos início de prova 

material do exercício do trabalho rural, há que se provar em juízo o efetivo 

trabalho pelo período compreendido na tabela progressiva prevista no art. 

142 da Lei n. 8.213/91. Assim, partindo da premissa de que para almejar o 

benefício há que se comprovar um dos requisitos exigidos por Lei, qual 

seja, exercício de trabalho rural, não se pode concluir que se faz presente 

a probabilidade do direito, como se vê no aresto abaixo colacionado: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

(ART. 273, I E II DO CPC/73 - ART. 300 DO NCPC). TRABALHADOR 

RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVA MATERIAL. 1. A antecipação dos efeitos da tutela (atual tutela 

provisória de urgência) somente poderá ser concedida quando, mediante 

a existência de prova inequívoca, se convença o juiz da verossimilhança 

da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação ou ficar caracterizado abuso de direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório do réu (art. 273, I e II do CPC/73). (...) 2. Para os 

segurados especiais do RGPS (trabalhadores rurais), referidos no art. 11, 

inciso VII da Lei nº 8.231/91 e no art. 12, inciso VII da Lei 8.212/91, é 

garantida a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, no valor de 1 

(um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à 

carência do benefício requerido. (ar. 39, I da Lei 8.213/91, na redação 

dada pela Lei nº 12.873, de 2013). 3. À míngua de prova plena, a 

comprovação do tempo de serviço rural está adstrita à existência de início 

razoável de prova material, corroborada por prova testemunhal (cf. 

legislação de regência e do disposto na Súmula 149 do STJ e na Súmula 

27 do TRF da 1ª Região). 4. Impossibilidade, in casu, de concessão da 

antecipação de tutela /tutela provisória de urgência, antes da regular 

instrução processual, notadamente antes da oitiva de testemunhas. 5. 

Agravo de Instrumento provido. (AG 0024968-70.2016.4.01.0000 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 04/10/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. NECESSIDADE DE PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Não comprovada a verossimilhança do direito alegado, 

mostra-se incabível a concessão da tutela antecipada. 2. A prova 

testemunhal se revela necessária para corroborar os documentos 

apresentados e esclarecer as condições em que exercido o labor rural 

durante o período de carência. (TRF4, AG 0006579-92.2012.404.0000, 

SEXTA TURMA, Relator NÉFI CORDEIRO, D.E. 09/10/2012)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. Demandando a hipótese dilação probatória, não há como 

se conceder a medida antecipatória em sede de cognição sumária. (TRF4, 

AG 5034137-12.2016.404.0000, QUINTA TURMA, Relator PAULO AFONSO 

BRUM VAZ, juntado aos autos em 19/10/2016)” Logo, ausente à evidência 

da probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Por 

outro lado, quanto ao rito de tramitação, é cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que se pretende adquirir a 

aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora condições de 

subsistência. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de 

audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e 

requerer as provas necessárias. Entretanto, considerando que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento 

no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), 

desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

06/12/2018, às 14h30min. Cite-se o Instituto requerido para que responda 

a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do CPC. Intime-se, ainda, para comparecer à 

audiência de instrução, apresentando desde já, rol de testemunhas, 

quesitos e assistentes técnicos. A parte autora fica advertida, desde já, 

que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50 e art. 98 e seguintes 

do CPC. A parte autora fica intimada, desde já, por intermédio de seu 

advogado. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000518-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP (IMPETRANTE)

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jéssica Regina Wohlemberg (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO LEGAL 

,APRESENTE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004720-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR RODRIGUES ALVES - ME (EXECUTADO)

OSMAR RODRIGUES ALVES (EXECUTADO)

LENDIRA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE RECOLHA GUIA DE 

DILIGÊNCIA -, NO VALOR DE R$ 30,00, PARA CUMPRIMENTO DE 

CITAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002824-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO FREITAS DE NOVAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO LEGAL 

APRESENTE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003675-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE WERNKE DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Lucas do Rio Verde - MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 
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RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003675-06.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARIA IVONE WERNKE DE SOUSA REQUERIDO: ESTADO 

DO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT Vistos. 1. 

Trata-se de Ação para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com Pedido 

de Tutela de Urgência) - Saúde proposta por MARIA IVONE WERNKE DE 

SOUSA, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas do 

Rio Verde, todos devidamente qualificados. Relata que a requerente se 

encontra acamada, é pessoa idosa, obesa, hipertensa, portadora de 

Parkinson com desenvolvimento de demência, artrose de joelhos entre 

outros problemas. Informa que necessita de cuidados sob atenção 

domiciliar (Home Care) com equipe multidisciplinar, bem como necessita do 

medicamento Excelon Patch 10 – 9,5 MG. Postula pela concessão de 

liminar que determine que os requeridos forneçam o serviço de 

enfermagem 24h (vinte quatro horas), bem como fisioterapia diariamente, 

além da medicação indicada. A decisão Id. 15106027 determinou o 

encaminhamento do caso para análise pelo Núcleo de Apoio Técnico 

(NAT) cujo parecer foi juntado no documento Id. 15323690. Oportunizada 

a manifestação dos requeridos antes da análise do pleito liminar (Id. 

15328659), o Município de Lucas do Rio Verde apresentou contestação 

consoante se infere no documento Id. 15520517, bem como informações 

(Id. 15734746), tendo o Estado de Mato Grosso apresentado contestação 

no documento Id. 15885008. É o breve relato. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. 

Cumpre primeiro observar que o relatório encaminhado pelo Núcleo de 

Apoio Técnico encontra-se incompleto, visto que não houve parecer 

quanto à medicação pleiteada, sendo certo que no presente momento, a 

análise da liminar será realizada tão somente em relação ao pedido de 

home care e insumos. 3. O instituto da tutela antecipada visa adiantar os 

efeitos da sentença, entregando à parte autora a própria pretensão 

deduzida em Juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter 

nitidamente satisfativo, já que por meio dela a parte autora não pretende 

simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a 

satisfação provisória do direito. No caso versando, sem olvidar que o 

direito à saúde se insere no rol dos direitos fundamentais, que obriga o 

Estado – em sentido lato – a prestações positivas no sentido de assegurar 

a todos os cidadãos acesso amplo e igualitário aos programas e serviços 

de saúde, a verdade é que não se justifica a contento na espécie o receio 

de ineficácia do provimento final, a tornar razoável a pretensão a uma 

medida de urgência (art. 300 do NCPC). Consoante parecer emitido pelo 

órgão de apoio técnico do judiciário (NAT) – Id. 15323690 - resta 

informado que “não há urgência; não há risco de vida; não há perda de 

oportunidade”. "Quanto à necessidade da realização de home care: Não 

há necessidade da modalidade de home care . Sendo elegível na 

modalidade de atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde". 

Outrossim, embora o parecer indique a necessidade dos insumos 

solicitados, quais sejam luvas para higienização, fraldas descartáveis, 

equipamentos como cama/colchão hospitalar, colchão caixa de ovo, 

cadeira de rodas e de banho, o mesmo esclarece que existe 

regulamentação específica para os mesmos (Portaria nº 

111/2016/Legislações-GM), não havendo demonstração no momento da 

negativa administrativa de tal pleito, vez que o Ofício Id. 15088314 p. 1/3 

esclarece que o fornecimento de tais ocorre por solicitação junto à 

Assistência Social da Central de Regulação Municipal, não tendo sido 

juntado aos autos nenhuma negativa neste sentido pelo referido órgão. 

Logo, por ora, não se vislumbra a presença do “perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo” (art. 300, “caput”, do CPC). 4. ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido de 

antecipação da tutela veiculado pela autora, em relação ao Home Care e 

os insumos relacionados. 5. Conquanto o parecer encaminhado pelo NAT 

não indique a necessidade de internação domiciliar, há indicação de 

“atenção domiciliar do SUS”. Outrossim, o Município de Lucas do Rio Verde 

na petição Id. 15734746 p. 2/4 esclarece os serviços que oferece no 

âmbito da “Atenção Domiciliar”. 6. Neste sentido, determino a intimação dos 

requeridos para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre quais 

providências já foram tomadas no âmbito administrativo em relação ao 

pedido da parte autora. 7. Encaminhe-se nova cópia dos autos ao Núcleo 

de Apoio Técnico (NAT) solicitando Parecer Técnico acerca do 

medicamento postulado na exordial (Excelon Patch 10 – 9,5 MG), no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, requisitando, inclusive, esclarecimentos 

quanto a informação constante no Id. 15088314 p. 3, dando conta que 

referido medicamento é indicado para pacientes portadores de Doença de 

Alzheimer, sendo que a paciente em tela está acometida de Doença de 

Parkinson. 8. Sem prejuízo, tendo em vista que os requeridos 

apresentaram contestação, intime-se a parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar impugnação. 9. Após, tratando-se 

de pessoa idosa, vista ao Ministério Público. 10. Cumpra-se, com 

URGÊNCIA. LUCAS DO RIO VERDE, 16 de outubro de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 101288 Nr: 22144-59.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221386

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro. Expeça-se o necessário para a transferências 

depositados (f. 153).

2. Após, nada mais sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113265 Nr: 5624-87.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON PISTORE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Vistos.

1. Manifeste-se a parte autora acerca do cumprimento voluntário da 

obrigação, encartado às f. 92/94 e documentos, no prazo de 10 dias.

2. Após, concluso para deliberação.

3. De outro lado, tendo em vista que a multa fixada no item 3.3 da sentença 

de f. 88/91 será, após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, 

inscrita como dívida ativa da União ou do Estado, para que possa ser 

objeto de execução fiscal, revertendo aos fundos previstos no art. 97 do 

CPC, indefiro o pedido de cumprimento de sentença aviado às f. 105.

4. Dê-se ciência à Fazenda Pública interessada, expedindo-se o 

necessário, caso requerido.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114344 Nr: 6354-98.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, CRISTIAN BARICHELLO - OAB:6512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, acerca do envio (via malote digital), da 

certidão para averbação de penhora no CRI de Lucas do Rio Verde-MT, 

devendo ser providenciado pagamentos dos emolumentos/taxas 

diretamente naquele cartório.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004158-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ZENIR RODRIGUES PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004158-36.2018.8.11.0045. Compulsando os autos, bem 

como em consulta ao CEJUSC desta Comarca, verifica-se que o título que 

instruí a inicial se trata de acordo, realizado em mutirão extrajudicial de 

conciliação, o qual já foi homologado por sentença (‘vide’ cópias anexas). 

Portanto, trata-se de título executivo judicial, cuja execução se dá através 

do cumprimento da sentença [art. 515, inciso III do Código de Processo 

Civil]. Diante disto, Determino a intimação da exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova a emenda da petição inicial, adequando o rito 

ao cumprimento da sentença, sob pena de indeferimento da petição inicial 

[art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil]. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 18 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001018-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SEBASTIANA DA COSTA (AUTOR(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001018-28.2017.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 437, §1º do Código de Processo Civil, determino a intimação das 

partes litigantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem 

sobre o conteúdo dos documentos juntados no evento nº 14526976 - 

págs. 1/25. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de outubro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003614-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELINEIA LUCIA FRANK (EXECUTADO)

MANFREDO RICARDO GUSE (EXECUTADO)

COMERCIO DE VEICULOS MOTOS E TRANSPORTES GUSE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003614-82.2017.8.11.0045. Tendo em vista a natureza 

jurídica de ação autônoma, os embargos à execução devem ser 

distribuídos por dependência aos autos da ação de execução e autuados 

em apartado [art. 914, § 1.º do Código de Processo Civil]. Diante disto, 

Determino que a escrivania realize a distribuição por dependência da 

petição inicial e documentos acostados aos IDs n.º 11014886, 11015065, 

11015103, 11015150, 11015187 e 15681638, procedendo a sua 

vinculação/associação aos presentes autos. Após, proceda-se ao 

cancelamento dos referidos registros nos presentes autos. Logo em 

seguida, venham os autos dos embargos à execução conclusos para 

análise. A escrivania deverá promover a alteração dos dados e 

informações relativas aos cadastros de advogados no presente 

processo, com o objetivo de atualizar os registros dos advogados que 

patrocinam os interesses da executada (ID n.º 11015187). Após, intime-se 

a executada da presente decisão. Intime-se a exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000928-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000928-83.2018.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000571-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA APARECIDA DE LIMA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ (ADVOGADO(A))

VANESSA DO CARMO DE LIMA (REQUERIDO)

SERGIO ALBERTO BOTEZINI (ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000571-06.2018.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que o laudo do estudo psicossocial, acostado aos autos está 

incompleto, na medida em que faltam páginas com todas as respostas dos 

quesitos do Juízo e do curador especial da curatelada (‘vide’ laudo 

acostado ao ID n.º 14410640, especificamente as páginas 3 e 4). Assim, 

Remetam-se os autos novamente ao Setor Psicossocial do Fórum desta 

Comarca para apresentação completa do estudo psicossocial, com as 

respostas dos quesitos formulados pelo Juízo e pelo curador especial. 

Após, com a juntada da resposta, intimem-se as partes, bem como 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público, para que, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca dos laudos periciais [art. 477, § 

1.º do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

19 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40483 Nr: 789-95.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO SKURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:OAB/MS N°5.200, CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:15.595/MS, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:12002, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, FERNANDA 

NASCIMENTO - OAB:13.953/MS, LARISSA MARQUES BRANDÃO - 

OAB:19574, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RODOLFO FREGADOLI GONÇALVES - OAB:16.338/MS, YANA 

CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:OAB/GO 22930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alyne Ramon Rodrigues - 

OAB:18074 A, FÁBIO SOUZA PONCE - OAB:MT/9.202, HUMBERTO 

NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT

 INTIMO as partes acerca das informações da data de realização de leilão, 

conforme de fl. 151, "1º LEILÃO: 03 de dezembro de 2018, a partir das 

13:00 horas, 2º LEILÃO: 03 de dezembro de 2018, a partir das 14:00 

horas. Informam que os leilões serão realizados no Fórum desta Comarca 

e através do site www.balbinoleiloes.com.br".

 INTIMO ainda o EXEQUENTE para manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça de fls. 146/150, no prazo de (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103852 Nr: 699-48.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA DOLLISNE DALLAPRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAIA AGRÍCOLA LTDA, DANILO CELSO 

CERTO MAGALHÃES, BRADESCO AUTO/RE COMPAHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - 

OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO 

RODRIGUES - OAB:9301/MT, KARINE CRISTINA FURLAN - OAB:OAB/SC 

35.199, LIANA MARA COCCO MUNARETTO - OAB:7134/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Intimação do(a) Dr(a)ANI CAROLINE NUNES DUTRA , OAB-MT Nº 

21807/O, nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, 

para devolver os autos em referência no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas , sob pena de busca e apreensão dos autos bem como incorrer no 

disposto no artigo 234 do Código de Processo Civil, sob pena de bloqueio 

de qualquer outra solicitação de extração de cópias, e demais cominações 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99694 Nr: 5710-92.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNU-CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT, ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO ARTHUR AZUAGA M. 

BUENO - OAB:SP/ 135.628

 Processo n.º 5710-92.2014.811.0045 – CÓD. 99694.

Considerando-se o teor da certidão anexa e que o perito nomeado, Dr. 

Mario Kaway Filho, protocolizou, recentemente, pedido em que afirmou 

não mais ter interesse em realizar periciais judiciais, DETERMINO a 

intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem, de forma clara e objetiva, acerca da necessidade de 

complementação do laudo pericial com as respostas dos quesitos 

formulados pela empresa requerida ou, acerca da necessidade de 

realização de nova perícia.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100664 Nr: 6429-74.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTINA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6429-74.2014.8.11.0045.

Como forma de efetivar os comandos da decisão judicial que concedeu a 

tutela de urgência, DETERMINO a expedição de novo ofício ao Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo de 

20 (vinte) dias, a implantação do benefício previdenciário. Proceda-se a 

intimação da autarquia requerida, mediante a estrita observância do 

conteúdo normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, 

fazendo-se a advertência que o não-cumprimento da ordem judicial no 

prazo mencionado importará no arbitramento de multa.

Intime-se a autora/apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para fins de exame da matéria.

 Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40822 Nr: 1127-69.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

DELCI PICCOLI NICOLAU, GILMAR NICOLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1127-69.2011.811.0045.

A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo 

de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de 

viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, 

se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 

disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado 

[cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 

23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José 

Delgado, j. 19/08/2004]. Logo, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que existem evidências que demonstram a adoção, por 

parte da exequente, de diligências com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à falta de 

informações que assegurem a existência de bens passíveis de constrição 

judicial, DETERMINO a realização de consulta, junto ao sistema eletrônico 

InfoJud, com o objetivo de obter as duas últimas declarações de imposto 

de renda dos executados.

Com a juntada da resposta da consulta, intimem-se os exequentes para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107360 Nr: 2500-96.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARIA SANDRI RORATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2500-96.2015.8.11.0045.

Intime-se o réu/apelado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, 

remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118610 Nr: 8739-19.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLLON BRUNO COIMBRA PESENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JOSÉ GETULIO DANIEL - OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 11264, JOÃO CELESTINO DA COSTA NETO - 

OAB:4.611-B/MT, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795/MT, 

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629

 Processo n.º 8739-19.2015.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do requerente.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 339 de 949



 Intime-se o requerente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT]. Intime-se o 

requerente, através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, decline se a executada realizou a quitação integral da 

obrigação, registrando-se que a ausência de manifestação no prazo 

indicado, implicará em manifestação implícita de concordância quanto a 

extinção do processo pelo pagamento da obrigação.

 Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109794 Nr: 3824-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONISIO LOURINHO WILLE, HELENA DE 

ALMEIDA WILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3824-24.2015.8.11.0045.

Concedo a empresa exequente o prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentação e indicação de bens, de propriedade do devedor, passíveis 

de penhora. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42665 Nr: 2974-09.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRALE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:SP/338.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449-O/MT, WILSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR - OAB:18593/O

 Processo n.º 2974-09.2011.811.0045.

INDEFIRO o requerimento de penhora do bem imóvel, objeto da matrícula 

n.º 619 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT, porque o bem não pertence à empresa executada, mas, na 

verdade, ao que tudo indica, aos sócios da empresa, conforme se evola 

do teor do documento juntado nas fls. 163/165 dos autos.

Ademais, não se pode olvidar, também, que a garantia hipotecária, 

constituída sobre o bem imóvel, refere-se a uma dívida, contraída pela 

empresa Agrale S/A com a empresa executada, representada através de 

contrato de abertura de crédito rotativo global, que não tem qualquer 

relação com a natureza da dívida, objeto do pedido de cumprimento de 

sentença, que visa realizar a cobrança dos honorários advocatícios 

sucumbenciais — e caracteriza-se, como fórmula/regra geral, como direito 

autônomo e privativo do advogado, da parte que se sagrou vencedora na 

demanda [art. 22 e art. 23, ambos da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB)].

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25770 Nr: 3624-95.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Processo n.º 3624-95.2007.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo às fls. 349/350, em prol do exequente, e dos valores em dinheiro 

depositados, representados através dos documentos juntados nas fls. 

353/354 dos autos, em benefício do executado.

Intime-se o exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a 

executada realizou a quitação integral da obrigação, registrando-se que a 

ausência de manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação 

implícita de concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento 

da obrigação.

Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28069 Nr: 2214-65.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL APARECIDO DELIBERALLI, LAÉRCIO DE 

LIBERALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Processo n.º 2214-65.2008.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo às fls. 612/613, 616/617 e 675/676, em prol do exequente, e dos 

valores em dinheiro depositados, representadas através dos documentos 

juntados nas fls. 678 e 680 dos autos, em benefício do executado.

Intime-se o exequente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a executada realizou a 

quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência de 

manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 8182 Nr: 1401-48.2002.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDS, VMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALIETE RIGHI BERWIG - 

OAB:7214/MT, ANTONIO MARCOS LOPES - OAB:13.970-A, LUIZ 

CARLOS VENTURINI - OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Formal de partilha disponível para retirada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93629 Nr: 732-72.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 732-72.2014.811.0045.

Considerando o teor da certidão retro, aguarde-se o decurso do prazo 

para devolução dos autos. Após, decorrido o prazo, voltem conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104345 Nr: 965-35.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercado Palmitense Ltda. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Alexsandro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O

 Processo n.º 965-35.2015.811.0045.

Com lastro no teor do art. 782, § 3.º do Código de Processo Civil, 

proceda-se a inclusão de registro desabonador do nome do executado em 

cadastros de proteção ao crédito.

DETERMINO a realização de consulta, junto ao sistema RenaJud, com o 

objetivo de obter informações acerca da existência de bens penhoráveis 

em nome do executado e, caso positivo, proceda-se a inclusão de 

restrição judicial na margem do prontuário administrativo dos veículos.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos 

descritos no extrato em anexo. Concretizada a penhora e a avaliação do 

bem, proceda-se à intimação do devedor acerca do conteúdo dos atos 

processuais efetivados.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110113 Nr: 4007-92.2015.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYRO DA CONCEIÇÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MOREIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4007-92.2015.811.0045.

Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, 

principalmente do conteúdo do documento juntado na fl. 15, deflui-se que o 

requerente outorgou procuração aos dignos advogados Dr. Alexandre 

Azevedo Antunes, Dr. Albano Denicolo e Dr. Artur Denicolo. Entretanto, no 

decorrer do processo, o requerente compareceu na Secretaria Judicial, 

oportunidade em que declarou que seu advogado constituído não mais o 

atendia, que desejava revogar a procuração outorgada e que fosse 

nomeado defensor dativo, conforme se evola do teor da certidão 

encartada na fl. 207 dos autos.

Portanto, levando-se em consideração que o autor, ao revogar a 

procuração e solicitar a nomeação de defensor dativo, desconstituiu todos 

os advogados que havia constituído, e que devido a sua modesta situação 

econômica (fls. 208/209), faz jus aos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, determino o encaminhamento do processo à Defensoria Pública 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se dispõe de defensor(a) 

para atuar na defesa dos interesse do autor e, em caso positivo, se 

manifeste.

A escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de excluir os registros de todos os advogados que patrocinam os 

interesses do requerente.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23206 Nr: 1066-53.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO DA SILVA, ANDRÉIA LEHNEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, SILVANA MENEGHETTI - OAB:MT - 8.049 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1066-53.2007.811.0045.

INDEFIRO o pedido de apensamento dos autos. Primeiro porque a sentença 

proferida nos embargos à execução já transitou em julgado e os autos já 

foram arquivados. Segundo porque a autarquia requerida pode acessar 

os embargos sem que se faça necessário o apensamento dos autos. 

Terceiro porque está precluso o direito da autarquia requerida de impugnar 

os cálculos apresentados pela exequente.

Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115275 Nr: 6816-55.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Porto Alegre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR GOULART 

LANES - OAB:13329-A/MT

 Processo n.º 6816-55.2015.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença, promovida por 

Jaqueline Trindade contra Unimed Porto Alegre.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 27259 Nr: 1310-45.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - 

OAB:47.325/PR, MARCOS ANTONIO ZAITTER - OAB:8.740/PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937/O

 Processo n.º 1310-45.2008.811.0045 – CÓD. 27259.

Tendo em vista o grande lapso de tempo transcorrido desde a juntada da 

memória de cálculo de fls. 184/185, DETERMINO a intimação da exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente memória de cálculo 

atualizada da dívida. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido de bloqueio de valores.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97885 Nr: 4267-09.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVENIDA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, 

FRANCISCO GARLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4267-09.2014.8.11.0045.

 Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88889 Nr: 2793-37.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE-COSTA FAZENDAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:15836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:MT - 5222, RUBEN MAURO 

VANDONI DE MOURA - OAB:12.627/MT

 Processo n.º 2793-37.2013.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38763 Nr: 3800-69.2010.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIDS, NZDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍDIO FREITAS DA ROSA - 

OAB:17587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3800-69.2010.811.0045.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que foi proferida sentença homologatória do acordo de divórcio, que 

determinou a divisão do bem imóvel adquirido pelos requerentes em 

conjunto, sendo definido que o José Iris do Sacramento ficaria com a casa 

de madeira correspondente ao lote 16 A, de 360m² (trezentos e sessenta 

metros quadrados e, a Neuza Zanin com o lote 16 B, de 440m² 

(quatrocentos e quarenta metros quadrados), onde há uma casa de 

alvenaria.

Assim, visto que resta comprovado nos autos que a autora Neuza se trata 

de verdadeira proprietária do imóvel denominado Lote urbano nº 16B, 

quadra 50, com área de 440m², DETERMINO a expedição de Formal de 

Partilha ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT para que se efetue a transferência da propriedade, na matrícula 

nº 25.599, do Livro 2, para o nome da requerente Neuza Zanin.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88490 Nr: 2374-17.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE-COOP. DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREZ DE AMORIM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 Processo n.º 2374-17.2013.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39143 Nr: 4168-78.2010.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA - produtos agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PEREIRA DOS SANTOS, SOLANGE 

COLA PEREIRA DOS SANTOS, ELAINE KESSLER BUTTNER, CARLOS 

VALDEMAR BUTTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT/7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 Processo n.º 4168-78.2010.811.0045 – CÓD. 39143.

Procedam-se as alterações nos registros do sistema APOLO e na 

autuação do processo, para o fim de constar o nome da empresa 

requerente como KPM Empreendimentos e Participações Ltda., devido a 

ocorrência de alteração da razão social da empresa (fls. 198/202).

Designo o dia 13 de fevereiro de 2019, às 13h30min, para realização de 

audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do 

Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil].

Incumbe ao advogado consti¬tuído pela parte informar ou intimar a 

testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, 

observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes, mediante a expedição de mandado judicial, 

registrando-se que o não-comparecimento à audiência ou a recusa a 

prestar depoimento pessoal produzirá o efeito da confissão [art. 385, § 1.º 

do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94381 Nr: 1336-33.2014.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, Alyne Mendonça Costa Lima - OAB:14655/MT, 

EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AFONSO DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 14.187

 Portanto, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa acostada à fl. 495 se 

refere ao valor das custas judiciais e a Certidão de Dívida Ativa acostada 

à fl. 496 se refere ao valor da taxa judiciária, devidas pelo requerido. 

Diante disto, INDEFIRO o pedido de cancelamento do protesto, visto estar 

demonstrada a sua regularidade.REMETAM-SE os autos à Contadoria 

Judicial para atualização do cálculo das custas processuais pendentes. 

Logo em seguida, INTIME-SE o requerido/devedor para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o pagamento da dívida.Lucas do Rio Verde/MT, em 

16 de outubro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117329 Nr: 8018-67.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERAMFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO E ARGAMASSAS E 

REJUNTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENA T. THEISS DESCHAMPS - 

OAB:OAB/SC 36.965, LARISSA TUANY SCHMITT - OAB:36173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8018-67.2015.811.0045.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realize busca no 

sistema InfoSeg/InfoJud e RenaJud, com o objetivo de obter informações a 

respeito do atual endereço do executado.

Com a juntada do extrato, proceda-se à citação do executado, mediante a 

expedição de mandado (Rua Nonoai, Rua Tapera e Rua 6), registrando-se 

o referencial de endereço indicado no extrato do sistema InfoJud, que 

segue em anexo, para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação 

da dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponha à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 686 Nr: 2-28.1995.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL-OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CESÁRIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT, WILIANS REINALDO DE ANDRADE - OAB:3316-B

 Processo n.º 2004/1097 – Código n.º 686.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 683 Nr: 6-65.1995.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL-OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CESÁRIO NETO, IVO MAZIERO, 

NORIVALDO ALVES PEIXOTO, JUSSARA CESÁRIO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT, WILIANS REINALDO DE ANDRADE - OAB:3316-B

 Processo n.º 746/2004.

INDEFIRO o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, visto que é 

ônus do exequente instruir a execução com o demonstrativo do débito 

atualizado [art. 614, inciso II do Código de Processo Civil/1973; art. 798, 

inciso I, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil/2015].

Proceda-se à intimação da exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente planilha de cálculo do débito atualizado.

Cumpra-se integralmente a decisão encartada nas fls. 135/136 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 8958 Nr: 311-68.2003.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA ROSSO GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B, PATRICIA MARTENS - OAB:18404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416-MT

 Processo n° 311-68.2003.811.0045.

Cuida-se de PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado por 

Rosalina Rosso Gregório contra o Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos já qualificados nos autos.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a autarquia requerida realizou o pagamento integral da obrigação 

jurídica. Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de 

pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 

2002], conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso I c/c o 

art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da 

Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

ESTABELEÇO que a autarquia requerida deva ficar isenta do pagamento 

das custas judiciais.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82123 Nr: 1433-04.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1433-04.2012.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 20 (vinte) dias, promova o 

andamento do processo, visto que o prazo requerido, já se exauriu.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 135624 Nr: 903-24.2017.811.0045

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIUM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, MARCO ANTONIO MARINELLI - OAB:SP/97.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA NOBRE TORRES - 

OAB:OAB/MT 17.453, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O, MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - OAB:20537/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido apresentado na petição 

inicial, por Monsanto do Brasil Ltda contra Premium Comércio e 

Representações Ltda e Leandro Mussi e, por consequência, DECLARO 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil/2015.Considerando-se que o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica apresenta caráter da litigiosidade, revela-se 

cabível/pertinente a aplicação do princípio da sucumbência [cf.: TJRS, 

Agravo de Instrumento nº 70075831339, 11ª Câmara Cível, Rel. Bayard 

Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 09/05/2018]. Logo, com espeque no 

conteúdo normativo do art. 85, §§ 1.º e 2.º do Código de Processo Civil, 

CONDENO a requerente no pagamento das custas judiciais e de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da causa, considerando-se a natureza da 

demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de 

tempo em que o processo tramitou. Transitada em julgado a presente 

decisão, translade-se cópia da presente decisão para o processo apenso 

nº 295-41.2008.811.0045, código nº 26256.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de outubro de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86251 Nr: 52-24.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Processo n.º 52-24.2013.811.0045.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

depreende-se que foi proferida sentença de mérito, que transitou em 

julgado (fls. 116/122 e 126), que julgou procedente, em parte, a pretensão 

autoral e decretou a nulidade das cláusulas contratuais que previam a 

cobrança de juros moratórios acima de 1% ao ano e despesas de 

cobrança e também condenou a requerida no pagamento de indenização 

por repetição do indébito e honorários de sucumbência. Logo após, foi 

promovido o cumprimento de sentença, quanto aos honorários de 

sucumbência (fls. 128/130) e a empresa executada realizou o pagamento 

espontâneo da dívida (fls. 133/134).

Existem, todavia, vinculados ao processo, depósitos judiciais, realizados 

pelo autor a título de consignação parcial em pagamento. A sentença de 

mérito proferida indeferiu os demais pedidos formulados pelo autor e, 

consequentemente, a pretensão de consignação em pagamento da dívida. 

A empresa executada, devidamente intimada sobre o pedido de liberação 

destes valores depositados, não se manifestou, sequer deduziu 

requerimento de cumprimento de sentença. Portanto, diante desta 

perspectiva, não existindo controvérsia acerca dos valores, ORDENO a 

expedição de alvará de liberação da totalidade dos valores depositados no 

processo em benefício do requerente.

Intime-se o requerente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40720 Nr: 1025-47.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.S.I SUPERMERCADO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES GUNTZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 Processo n.º 1025-47.2011.811.0045.

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema Cei-Anoreg/MT, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome da executada.

Com a juntada do resultado da pesquisa, que segue em anexo, Determino 

a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT, com o objetivo de requisitar a remessa, no prazo 

de 10 (dez) dias, de informações sobre a existência de bens, registrados 

em nome da executada.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção dos bens que 

guarnecem a residência da executada. Efetivada a penhora e a avaliação 

do bem, proceda-se à intimação das partes acerca do conteúdo dos atos 

processuais efetivados.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117788 Nr: 8295-83.2015.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Processo n.º 8295-83.2015.811.0045.Com efeito, a citação, realizada 

mediante a expedição de edital, exige, como condição de 

regularidade/validade, o prévio esgotamento de todos meios disponíveis de 

localização do réu e, ao mesmo tempo, também o exaurimento dos 

instrumentos convencionais de citação (citação via postal e por oficial de 

justiça) [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 771.538/SP, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis 

Felipe Salomão, j. 06/10/2015; STJ, AgRg no AREsp n.º 430.022/BA, 3.ª 

Turma, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. 05/05/2015]. A citação por 

edital, sem observância do prévio esgotamento de todos os meios para a 

localização do réu e das demais modalidades de citação, é nula.Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que 

foram empreendidas diversas tentativas com o propósito de proceder à 

citação pessoal do requerido, que foram secundadas, inclusive, através 

de pesquisa realizada no banco de dados de natureza pública (fls. 35/39, 

45/46 e 48), sem que, entretanto, se obtivesse êxito em localizar/encontrar 

o requerido.Não me parece razoável que se imponha à parte autora, para 

fins de cumprir com a exigência de “exaurimento de todos os meios 

convencionais de citação”, obrigação que, no plano prático, se mostre 

inexequível ou ainda que comprometa a concretização do princípio da 

razoável duração do processo [art. 5.º, inciso LXXVIII da CRFB/88 e art. 

4.º do Código de Processo Civil]. Portanto, considerando-se que todos os 

meios, disponíveis a requerente, para a localização do executado, na 

hipótese concreta, se exauriram, penso que a citação por edital não 

apresenta qualquer vício. Diante deste cenário, CONVALIDO a citação por 

edital realizada e INDEFIRO o pedido de decretação de nulidade.Intimem-se 

as partes litigantes e o Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, indiquem, caso queiram, as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade. Após, 

venham conclusos.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de outubro 

de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112248 Nr: 5063-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI LEMOS DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA, BRANDINI E 

BRANDINI LTDA EPP, JULIANO FROMMING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:MT/15.523, PAULO SÉRGIO UCHÔA FAGUNDES FERRAZ DE 

CAMARGO - OAB:SP/180.623, VINÍCIUS PULIDO GUADANHIN - 

OAB:MT/11.006-B

 DECLARO saneado o processo, remetendo-o à fase 

instrutória.Delimitação das questões de fato e de direito relevantes [art. 

357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática 

controvertida, os seguintes fatos: a) o fato de o aparelho de 

ar-condicionado, adquirido pela autora, ter apresentado vício/defeito de 

fabricação; b) o fato de o aparelho de ar-condicionado, adquirido pela 

autora, ter apresentado problemas decorrentes da instalação; c) a 

existência e a quantificação dos danos, experimentados pela autora; d) a 

ocorrência de culpa exclusiva da autora. Consiste questão de direito 

relevante: os requisitos da responsabilidade civil. Provas deferidas: a 

coleta do depoimento pessoal das partes e a produção da prova 

testemunhal se consolidam como elementos decisivos tendentes a 

viabilizar a integração e complementação da prova material/documental 

produzida no processo. Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo 

do art. 385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO a 

produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal das 

partes.RELEGO para momento posterior a análise do pedido de produção 

da prova pericial. Como forma de concretizar a aplicabilidade do princípio 

da cooperação e da boa-fé processual [art. 5.º e 6.º, ambos do Código de 

Processo Civil], proceda-se a intimação da requerente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, especifique as atuais condições do aparelho de 

ar-condicionado, objeto da lide.Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

deverá prestar reverência à regra prevista no art. 14, §§ 1.º, 2.º e 3.º do 

Código de Defesa do Consumidor.Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

12 de outubro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97892 Nr: 4274-98.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO NORTE SERVIÇOS DE COLHEITA 

LTDA - ME (CENTRO NORTE COLHEITA), FERNANDO PRECEGUEIRO IVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4274-98.2014.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de atestar se a 

sentença de mérito proferida transitou em julgado. Após, venham 

conclusos para novo exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120806 Nr: 995-36.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLEIA TEREZA KARLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 12 de outubro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83528 Nr: 3020-61.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS& FREIRE COMERCIO DE PEÇAS 

AUTOMOTIVAS LTDA, KLEBSON LEITE FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3020-61.2012.811.0045.

O exame dos embargos de declaração, com caráter infringente, opostos 

com o objetivo de promover a integração e a modificação da decisão 

judicial, deve, como condição indispensável, em respeito à integridade dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa [art. 5.º, inciso LV da 

CRFB/88], ser precedido da prévia intimação da parte embargada, sob 

pena do julgamento padecer de nulidade absoluta. Este é o entendimento 

pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 1.363.829/SP, 3.ª T., Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

20/03/2014; STJ, AgRg no REsp n.º 1.086.352/RS, 6.ª T., Rel.: Min. Rogério 

Schietti Cruz, j. 01/10/2013; STJ, REsp n.º 1.295.807/RS, 3.ª T., Rel.: Min. 

Nancy Andrighi, j. 11/04/2013].

Por via de consequência, com fundamento no conteúdo do art. 1.023, § 2.º 

do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da empresa 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do 

teor dos embargos de declaração. Após, venham os autos conclusos 

para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 43237 Nr: 3543-10.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARAPE AGROPECUÁRIA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CALZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580

 Processo n.º 3543-10.2011.811.0045.

Na ação de execução para entrega de coisa incerta, a viabilidade da 

conversão da demanda para execução por quantia certa pressupõe, 

como condição indispensável, que o devedor não realize 

espontaneamente a entrega ou o depósito da coisa e que o bem não seja 

encontrado, em razão de deterioração ou de alienação para terceiro [art. 

809 do Código de Processo Civil/2015]. Há a necessidade, portanto, de 

prévia expedição de mandado de busca e apreensão ou imissão de posse 

e da não-localização do bem para a conversão do procedimento.

 Portanto, à míngua de cumprimento da ordem judicial de busca e 

apreensão, INDEFIRO, nesta quadra processual, o requerimento de 

conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por 

quantia certa, visto que não há o esgotamento do procedimento específico 

que rege as execuções para entrega de coisa.

 DETERMINO a expedição, imediata, de mandado de busca e apreensão, 

que deve ser instrumentalizado através de carta precatória [art. 806, § 2.º 

do Código de Processo Civil/2015].

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste acerca da exceção de pré-executividade.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,
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Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 145436 Nr: 6528-39.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. BRIGNONI & CIA LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13710-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES ALVIM - 

OAB:130710/MG, WOLNEY MORAES ALVIM - OAB:136.883/MG

 Processo n.º 6528-39.2017.811.0045.

Intime-se a requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre o teor da contestação e documentos apresentada.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118465 Nr: 8673-39.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MENSCH CALLAI, ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ 

CALLAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT/14.258-A

 Processo n.º 8673-39.2015.811.0045.

Notifique-se novamente a perita para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

indique, data, local e horário para a realização dos trabalhos, e, no prazo 

de 20 (vinte) dias, apresente o laudo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85454 Nr: 5041-10.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI 

MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 Processo n.º 5041-10.2012.811.0045.

Intime-se a empresa Banco Original S/A para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, providencie a exibição/apresentação de cópia da cédula de crédito à 

exportação n.º 5816 e da escritura pública, celebradas entre as partes, 

bem como se manifeste, de forma objetiva, quanto à manutenção da 

alienação fiduciária em garantia do bem imóvel, objeto da matrícula n.º 

3429. Intime-se, também, a advogada, que subscreveu a petição 

arquivada na fls. 557/558 dos autos, para que apresente instrumento de 

procuração.

Intime-se o exequente/credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova a intimação dos credores hipotecários, indicados na matrícula do 

bem, acerca da realização da penhora do bem imóvel, objeto da matrícula 

n.º 30.501 [art. 799, inciso I do Código de Processo Civil].

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 559 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115146 Nr: 6745-53.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIONEY DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GETULIO DANIEL - 

OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Processo n.º 6745-33.2015.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do requerente.

Intime-se o requerente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT]. Intime-se o 

requerente, através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, decline se a requerida realizou a quitação integral da 

obrigação, registrando-se que a ausência de manifestação no prazo 

indicado, implicará em manifestação implícita de concordância quanto a 

extinção do processo pelo pagamento da obrigação.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96421 Nr: 3080-63.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL PUZISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 Ante o exposto, considerando-se a existência de flagrante ‘error in 

judicando’, CONHEÇO os embargos de declaração formulados, para o fim 

de PROMOVER a retificação do veredicto juntado na fl. 62 dos autos, para 

o fim de DECOTAR a condenação da exequente do ônus 

sucumbencial.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação 

de recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do 

Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26869 Nr: 928-52.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA DE JESUS SCHIRMER MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, incidentalmente a demanda executiva ajuizada 

por Teresinha de Jesus Schirmer Mattos e, como consequência direta, 

DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado esta decisão, com fundamento no conteúdo do 

art. 535 do Código de Processo Civil/2015, DETERMINO que se providencie 

o pagamento da quantia em dinheiro exigida no pedido de cumprimento de 

sentença, mediante Precatório (obrigação principal) e Requisição de 

Pequeno Valor (honorários sucumbenciais).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104940 Nr: 1250-28.2015.811.0045
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIS PEGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER a Exceção de Pré-Executivade 

ajuizada por Pedro Luis Pegorini, no corpo da ação expropriatória 

promovida por Tarcício Alexandre de Oliveira.Como forma de dar-se vazão 

à aplicação do princípio dispositivo/congruência e encargo probatório, 

deflui-se, por inferência racional, que constitui ônus da parte comprovar a 

existência de erro na avaliação, dolo do avaliador ou a ocorrência de 

fundada dúvida sobre o valor de avaliação, atribuído ao bem, objeto do ato 

de constrição judicial [art. 873 do Código de Processo Civil]. Tomando-se 

em consideração que a metodologia utilizada, para o efeito de ultimação da 

avaliação do bem imóvel, prestou reverencia aos critérios e parâmetros 

previstos na norma de regência, dado a inexistência de vestígios que 

deixem evidenciar, à primeira vista, a existência de erro material, 

HOMOLOGO o laudo de avaliação do bem imóvel, encartado nas fls. 

152/154 dos autos.Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro 

depositada no processo (fl. 146), em benefício do perito judicial.INDEFIRO 

o pedido formulado por Amélio Cole na petição da fl. 68, visto que a 

penhora de direitos, ou a reserva de valores, no rosto dos autos, somente 

se desvela possível mediante prévia solicitação do juízo da causa, através 

de ofício ou de carta precatória.A escrivania deverá promover a juntada 

de cópia da procuração outorgada pelo executado Pedro Luis Pegorini ao 

digno advogado Paulo Roberto Gomes dos Santos, constante nos autos 

dos embargos à execução n.º 2996-28.2015.811.0045, código nº 

108317.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108416 Nr: 3065-60.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEKSAINT BANAGOURO DE CARVALHO 

HASEGAWA, ANA ROSA DA SILVA BOLDORI, LAIS RAQUEL SCHECK 

MANTHEY, EDNA MARIA DE MORAES, ESPOLIO DE VALDACIR JOÃO 

SCHECK, LILIANE GELLER FARIA DA SILVA, OLESSANDRO BRAGA LUIZ, 

ROSIMEIRE MARTINS DA SILVA, MARIA PAIVA DE ASSIS, PEDRO 

ADEMAR MOUREIRA, VALDIR DE SOUSA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, WILLIAN 

GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Processo n.º 3065-60.2015.811.0045.

Intime-se o réu/apelado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, 

remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85438 Nr: 5024-71.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS CAMARGO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO ALCANTARA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:54590/PR

 Processo n.º 5024-71.2012.8.11.0045.

Recebo a petição juntada pelo executado nas fls. 170/174, como exceção 

de pré-executividade.

Considerando-se que a data da efetiva quitação do contrato não 

corresponde, necessariamente, a data do registro da baixa do gravame de 

alienação fiduciária, informado pela instituição financeira credora, e diante 

da informação de que o requerido não possui o respectivo comprovante 

de pagamento, como forma de assegurar o efetivo exercício do direito de 

defesa [art. 5º, LV, CRFB; art. 9.º CPC/2015], determino a expedição de 

ofício ao Banco Panamericano S/A, com a finalidade de requisitar, no 

prazo de 10 (dez) dias, informações a respeito do dia em que foi realizado 

o pagamento do boleto de quitação, referente ao contrato nº 38084666, 

firmado pelo requerido Jonas Camargo dos Santos (CPF 475.501.719-04).

Da resposta, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

se manifestem. Em seguida, voltem os autos conclusos para deliberação. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83544 Nr: 3036-15.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGF TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOMAS REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS 

LTDA, VILMAR DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT, RODRIGO SAMARTINO ALBINO - OAB:304851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, JOÃO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:10.924 MT, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Processo n.º 3036-15.2012.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida. Após, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de bloqueio de valores.

Expeça-se nova certidão judicial comprobatória da dívida atualizada, para 

fins de apontamento de protesto.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108317 Nr: 2996-28.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIS PEGORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 Processo n.º 2996-28.2015.811.0045.

Calcule-se o valor das custas judiciais. Logo após, intime-se o autor para 

que efetive o pagamento integral das custas processuais, sob pena de 

protesto da dívida, na forma do que dispõe o Provimento n.º 88/2014-CGJ 

do TJMT.

Cumpra-se integralmente as decisões judiciais proferidas no processos 

que tramitam em apenso.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111044 Nr: 4446-06.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN MARTINS DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES, YASUDA MARÍTIMA 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:77647/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RICARDO MORAES ALVIM - 

OAB:130710/MG, WOLNEY MORAES ALVIM - OAB:136.883/MG

 Processo n.º 4446-06.2015.8.11.0045.

Considerando-se o acúmulo de perícias médicas, pendentes de 

realização, que vêm comprometendo a efetivação da celeridade 

processual, e que o perito nomeado Dr. Mario Kaway Filho protocolizou, 

recentemente, pedido em que afirmou não mais ter interesse em realizar 

periciais judiciais, DESTITUO o digno perito Dr. Mario Kaway Filho do 

encargo a ele conferido, e NOMEIO como perito neste processo o ilustre 

médico Dr. Guido V. Céspedes, que deverá realizar a perícia no dia 12 de 

dezembro de 2018, a partir das 8h30min. Mantenho o valor dos honorários 

periciais arbitrados anteriormente.

Intime-se o requerente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, na data agendada para a realização da perícia, compareça no 

consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato Grosso, nº 936-S, 

Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Fone (65)3549-3226], a fim de 

que o requerente seja submetido a perícia.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 369 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24835 Nr: 2627-15.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO VALDOMIRO GRISA, MAIK ANDRÉ GRISA, 

ANE KEITH GRISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2627-15.2007.8.11.0045.

À míngua da existência de necessidade de se produzir outros meios de 

prova, DECLARO encerrada a instrução processual e determino a 

abertura de vista dos autos às partes, primeiramente aos autores, para 

que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2063 Nr: 129-24.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12.564/MT, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 947/2004.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119577 Nr: 325-95.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FRANCISCO KREMER, DANIELA 

CARGNIN KREMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 Processo n.º 325-95.2016.811.0045.

A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo 

de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de 

viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, 

se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 

disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado 

[cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 

23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José 

Delgado, j. 19/08/2004]. Logo, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que existem evidências que demonstram a adoção, por 

parte da exequente, de diligências com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à falta de 

informações que assegurem a existência de bens passíveis de constrição 

judicial, DETERMINO a realização de consulta, junto ao sistema eletrônico 

InfoJud, com o intuito de obter as declarações de imposto de renda dos 

executados relativas ao ano-exercício 2017/2018.

Com a juntada da resposta da consulta, intime-se a exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26586 Nr: 604-62.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FÁTIMA DE GÓES FERMINO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 4.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Processo n.º 604-62.2008.811.0045.

Como forma de dar-se vazão à aplicação do princípio 

dispositivo/congruência e encargo probatório, deflui-se, por inferência 

racional, que constitui ônus da parte comprovar a existência de erro na 

avaliação, dolo do avaliador ou a ocorrência de fundada dúvida sobre o 

valor de avaliação, atribuído ao bem, objeto do ato de constrição judicial 

[art. 873 do Código de Processo Civil]. Tomando-se em consideração que 

a metodologia utilizada, para o efeito de ultimação da avaliação do bem 

imóvel, prestou reverencia aos critérios e parâmetros previstos na norma 

de regência, dado a inexistência de vestígios que deixem evidenciar, à 

primeira vista, a existência de erro material, HOMOLOGO a avaliação do 

bem imóvel.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 27912 Nr: 2068-24.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENITO ANTÔNIO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Por via de consequência, diante deste cenário, considerando-se a 

existência de erros materiais nos cálculos de liquidação da dívida, e tendo 
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em vista que a temática constitui matéria de ordem pública, ESTABELEÇO 

que a quantificação do valor devido corresponde a R$ 28.310,90 (vinte e 

oito mil, trezentos e dez reais e noventa centavos).Transitada em julgado 

esta decisão judicial, com fundamento no conteúdo do art. 535 do Código 

de Processo Civil/2015, DETERMINO que se providencie o pagamento da 

quantia em dinheiro exigida no pedido de cumprimento de sentença, 

mediante Requisição de Pequeno Valor.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, 

em 15 de outubro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115183 Nr: 6766-29.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECATRAN TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 Processo n.º 6766-29.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Mecatran Transporte 

Rodoviário de Cargas Ltda. contra Chubb do Brasil Cia. de Seguros, que 

visa a promover a liquidação da obrigação definida na sentença proferida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 440/442). Cumpre destacar, ainda, que 

conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, 

visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91610 Nr: 5497-23.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS FOGAÇA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SUTO - 

OAB:230509/SP, FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - OAB:147522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5497-23.2013.811.0045.

Compulsando o processo, denota-se que o requerido tem domicílio 

conhecido e certo e que não foi encontrado, por causa transitória, no local 

indicado, conforme se evola do conteúdo da certidão arquivada na fl. 118 

dos autos. INDEFIRO o pedido de citação por edital. Expeça-se novo 

mandado de citação do réu, DEVENDO, O MEIRINHO, CASO PRESENTES 

OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 252 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL, REALIZAR A CITAÇÃO POR HORA CERTA.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37846 Nr: 2883-50.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAIMUNDO ALVES DO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS VALDIR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS BITENCOURT 

ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 Processo n.º 2883-50.2010.811.0045.

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes [art. 782, § 3.º 

do Código de Processo Civil].

MANTENHO a decisão judicial que indeferiu o pedido de penhora de 

direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia de 

veículo, visto que os fundamentos invocados para ancorar/lastrear o 

veredicto não restaram superados por ulteriores modificações no contexto 

fático estabelecido.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105180 Nr: 1382-85.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ELISANGELA CESAR, CELIA RIBEIRO DA 

SILVA, LINDALVA CUNHA DA SILVA, CONCEIÇÃO DE MARIA MORAIS 

NASCIMENTO PENHA, ELISANGELA ROSA DA SILVA, FRANCIVALDO 

FARIAS DOS SANTOS, RIVELINO JOSE FIORI, VALQUIR APARECIDO DE 

OLIVEIRA, MONICA DA CONCEIÇÃO ARAUJO, VANESSA DA SILVA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT, 

VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Processo n.º 1382-85.2015.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32952 Nr: 2778-10.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO JOSÉ BORGES, LÚCIO FLÁVIO 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CANDIDO MAYER - 

OAB:85183-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO KAYSER - 

OAB:OAB/RS 12.292, MARCELO CIGANA - OAB:87707/RS

 Processo n.º 2778-10.2009.811.0045.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo 

pelo prazo de 90 (noventa) dias. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117994 Nr: 8411-89.2015.811.0045
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSOLEIDE DE APARECIDA DE ATAIDE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8411-89.2015.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de atestar se a 

autarquia requerida, devidamente intimada, veiculou impugnação ao laudo 

pericial ou formulou quesitos suplementares.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada nas fls. 79/80 dos 

autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80258 Nr: 4326-02.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEM ESTAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, MARCOS DE OLIVEIRA GOMES, VANESSA AMALIA CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 16683 Nr: 2079-58.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉLCIO ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOA SAFRA COMÉRCIO E REP.BB FERREIRA, 

BENEDITO BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉLCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Processo n.º 2079-58.2005.811.0045.

Cuida-se de Ação de Execução formulada por Délcio Antônio de Oliveira 

contra Boa Safra – Comércio e Representações, em que visa a compelir a 

executada a efetivar o pagamento da quantia em dinheiro materializada em 

título executivo judicial.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Deveras, segundo a norma de regência, configura-se ônus processual da 

parte, manter atualizado o seu endereço, para fins de intimações. 

Presumem-se válidas e consumadas as comunicações e as intimações 

dirigidas ao endereço registrado/informado no processo [art. 274, 

parágrafo único do Código de Processo Civil]. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, é possível divisar que diligenciada a 

intimação da parte autora para que promovesse andamento no processo, 

constatou-se que o requerente modificou o endereço e atualmente se 

encontra em lugar incerto e não-sabido. Portanto, reputo válida e 

aperfeiçoada a intimação do autor, visto que concretizada no endereço 

noticiado na petição inicial.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que o andamento do processo está paralisado por período 

superior a um ano, por negligência e inércia da parte autora, considero 

que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso II e § 

1.º do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito.

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da demanda.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 125506 Nr: 3245-42.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILTON GRAVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRÍCOLA 

LTDA, WASHINGTON LUIZ MAYER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3245-42.2016.8.11.0045.

Com base no conteúdo do art. 876, § 1.º, inciso I do Código de Processo 

Civil, proceda-se à intimação do executado para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifeste acerca do pedido de adjudicação de bens.

Tomando-se em consideração que o processo executivo se desenvolve 

com a finalidade de concretizar a satisfação do interesse do credor [art. 

797 do Código de Processo Civil], devido à ausência de informações que 

demonstrem a existência de bens passíveis de constrição judicial, 

DETERMINO a realização da penhora do valor que compõe o aluguel do 

bem imóvel, objeto do contrato arquivado nas fls. 142/145 dos autos, até o 

limite do crédito exigido na demanda expropriatória. Intime-se o inquilino 

para que efetive o depósito do valor do aluguel em Juízo, sob pena de 

responsabilidade criminal.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 122388 Nr: 1796-49.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS MAZZARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giordano Diego Proceski - 

OAB:15106/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT

 Processo n.º 1796-49.2016.811.0045.

Proceda-se a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

[art. 477, §1º do Código de Processo Civil], querendo, se manifestem 

sobre o teor do complemento ao laudo pericial (fls. 450/462). Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116216 Nr: 7368-20.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARAH ALINE COSTA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAL ELÉTRICA 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Processo n.º 7368-20.2015.811.0045.
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Trata-se de cumprimento de sentença, formulado por Sarah Aline Costa 

Gomes contra Energisa – Central Elétrica Matogrossense S/A, que visa a 

satisfação da obrigação jurídica.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executada realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimado para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31240 Nr: 1342-16.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 Processo n.º 1342-16.2009.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Jorge Zanon contra 

Adriano Simon, que visa a promover a liquidação da obrigação definida na 

sentença proferida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 533/539). Cumpre destacar, ainda, que 

conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, 

visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113577 Nr: 5846-55.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE COSMO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL PEREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5846-55.2015.811.0045.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem. Após, venham conclusos para sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104917 Nr: 1241-66.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENICE SANTANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1241-66.2015.8.11.0045.

Intime-se a autora/apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37169 Nr: 2206-20.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ DA ROCHA - 

OAB:36.568/RS, LETICIA FERRARINI - OAB:69.707/RS, OTAVIO 

FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - OAB:146474

 Processo n.º 2206-20.2010.811.0045.

Em conformidade com consulta realizada no Sistema de Controle de 

Processos APOLO, deflui-se que o processo permaneceu em carga com o 

advogado que defende o réu, durante o decurso do prazo para 

manifestação. Portanto, diante deste cenário, DETERMINO A RESTITUIÇÃO, 

à defesa da companhia requerida, do prazo para manifestação a que faz 

menção a decisão judicial juntada na fl. 492 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37451 Nr: 2488-58.2010.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA CHRISTHINA RAMOS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:10.990 

OAB-ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2488-58.2010.811.0045.

Arquive-se o processo.

Indefiro o pedido de desbloqueio do veículo, pois não subsiste decisão 

judicial impondo a inserção de restrição na base de dados do Renavam, 

com fundamento no art. 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30732 Nr: 932-55.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANISIO JOSÉ BIEGER, NEUSA GIRERDI BIEGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, THAYS V. S. A. L. FRANCISCO - OAB:MT/13.084-A

 Processo n.º 932-55.2009.811.0045.

O exame dos embargos de declaração, com caráter infringente, opostos 

com o objetivo de promover a integração e a modificação da decisão 

judicial, deve, como condição indispensável, em respeito à integridade dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa [art. 5.º, inciso LV da 

CRFB/88], ser precedido da prévia intimação da parte embargada, sob 

pena do julgamento padecer de nulidade absoluta. Este é o entendimento 

pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 1.363.829/SP, 3.ª T., Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

20/03/2014; STJ, AgRg no REsp n.º 1.086.352/RS, 6.ª T., Rel.: Min. Rogério 

Schietti Cruz, j. 01/10/2013; STJ, REsp n.º 1.295.807/RS, 3.ª T., Rel.: Min. 

Nancy Andrighi, j. 11/04/2013].

Por via de consequência, com fundamento no conteúdo do art. 1.023, § 2.º 

do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação dos exequentes para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca do teor dos 

embargos de declaração. Após, venham os autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98332 Nr: 4639-55.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES - 

OAB:66227-PR, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4639-55.2014.8.11.0045.

Intime-se o autor/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28719 Nr: 2764-60.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PAGLIUSO MOTA 

RAMOS - OAB:132375, LEANDRO D. SANCHES - OAB:12.349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2764-60.2008.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119966 Nr: 529-42.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAIDE APARECIDA FERREIRA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/GO 34847-A

 Processo n.º 529-42.2016.811.0045.

Intime-se a requerida FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil LTDA para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, efetive o depósito em juízo da integralidade do 

valor dos honorários do perito. Após, com o depósito judicial dos 

honorários, notifique-se o perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

indique, data, local e horário para a realização dos trabalhos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85928 Nr: 5590-20.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CALZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAPE AGROPECUÁRIA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 Processo n.º 5590-20.2012.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença, promovida por 

Zilaudio Luiz Pereira e Jean Carlos Rovaris contra Marcos Calza.

Traslade-se cópia da sentença de mérito proferida e da certidão de 

transito em julgado, juntando-as aos autos da ação de execução, que 

tramita em apenso. Após, proceda-se ao desapensamento deste 

processo dos demais.

Proceda-se à intimação do executado, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 136283 Nr: 1303-38.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUÍZIO JOSÉ BASSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:SP/217.967

 Processo n.º 1303-38.2017.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença, formulado por Aluízio 

José Bassani contra Portobens Administradora de Consórcios Ltda.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106534 Nr: 2099-97.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA AGUA PERFUMARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/SP 120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2099-97.2015.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol dos exequentes. Após, intimem-se os exequentes para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam o andamento do processo.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103944 Nr: 759-21.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEONE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 Intimei a perita, Sra. Luciana Dias Correa, para entregar laudo, a qual 

informou que será entregue em 15 dias úteis, a contar desta data, como 

sendo dia 13/11/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36687 Nr: 1723-87.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS DANIEL DINIZ - 

OAB:20265/O

 Certifico e dou fé que decorreu inerte o prazo para a parte Requerida se 

manifestar. Intimo assim a parte REQUERENTE para que no prazo de 05 

(cinco) dias de prosseguimento no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 122755 Nr: 1976-65.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANI ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS contra Ernani Alves dos Santos, para o 

fim de:a) RECONHECER a inexistência de crédito, a título de principal, em 

favor do exequente/impugnado;b) HOMOLOGAR a memória de cálculo de 

liquidação da dívida, a título de honorários sucumbenciais, apresentada 

pelo credor (fls. 105/106);c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência, com esteio no 

conteúdo normativo do art. 85, § 2.º c/c o art. 90, ambos do Código de 

Processo Civil, CONDENO o exequente/impugnado no pagamento de 

custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da 

parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da execução, 

considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o 

interstício temporal que o processo tramitou.Fica suspensa a exigibilidade 

do pagamento das custas judiciais e dos honorários de advogado, 

destinados ao patrono da parte adversa, infl igido ao 

exequente/impugnado, em razão do fato de ter-lhe sido concedido o 

beneplácito da assistência judiciária gratuita.Preclusa esta decisão judicial, 

com fundamento no conteúdo normativo do art. 535, § 3.º do Código de 

Processo Civil/2015, DETERMINO que se providencie o pagamento da 

quantia em dinheiro, estabelecida nos cálculos, mediante Requisição de 

Pequeno Valor a ser cumprida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 19 

de outubro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80547 Nr: 4626-61.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANPORTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

LTDA, MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DE OLIVEIRA GAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4626-61.2011.811.0045 – CÓD. 80547.

Com lastro no conteúdo normativo do art. 72, inciso II e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e do art. 3.º, inciso VI da Lei Complementar 

Estadual n.º 146/2003, determino que o processo seja encaminhado à 

Defensoria Pública para que atue na condição de curador especial da 

executada, citada por edital, e apresente manifestação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108834 Nr: 3278-66.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAGNO CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO BLACK JUNIOR ME, PAULO 

SÉRGIO BLACK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 353 de 949



BORGES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giordano Diego Proceski - 

OAB:15106/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial da ação de indenização promovida por Antônio Magno Conceição da 

Silva contra Paulo Sérgio Black Júnior-ME e Paulo Sérgio Black Júnior e, 

como corolário, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se 

o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil/2015.Pelo princípio da sucumbência, com esteio no 

conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

CONDENO o requerente no pagamento das custas processuais e 

honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados 

em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo 

de tempo que o processo tramitou.Fica suspensa a exigibilidade do 

pagamento das custas processuais e honorários de advogado, 

destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do 

Código de Processo Civil].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do 

Rio Verde/MT, em 16 de outubro de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz 

de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1118 Nr: 2297-23.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI JOSÉ RIEDI, NELMA BAUNGRTZ RIEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK - 

OAB:59.455/RS, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Processo n.º 1068/2004.

Trata-se de execução de título extrajudicial formulado por Cooperativa 

Agropecuária Lucas Rio Verde Ltda - Cooperlucas contra Ari José Riedi e 

Nelma Baungratz Riedi, que visa a satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que os executados realizaram o pagamento integral da obrigação jurídica 

conforme manifestação do exequente à fl. 247. Portanto, diante desta 

moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida [art. 313 

‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste débito 

remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Sorriso/MT, com o objetivo de proceder-se ao cancelamento da penhora 

consumada e que decorre deste processo, exclusivamente.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1215 Nr: 6-36.1993.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLRVL-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAM, SG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Rafael Perius - 

OAB:20089/0

 Processo n.º 6-36.1993.811.0045.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo às fls. 110 e 215, em prol do exequente, e do valor penhorado à 

fl. 239 dos autos, em benefício do executado.

Intime-se o exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a 

executada realizou a quitação integral da obrigação, registrando-se que a 

ausência de manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação 

implícita de concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento 

da obrigação.

Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 126146 Nr: 3516-51.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGSCDS, IARA CRISTINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-O

 Processo n.º 3516-51.2016.811.0045.

Intime-se a exequente, mediante a expedição de mandado, registrando-se 

o referencial de endereço indicado na petição juntada na fl. 72 dos autos, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça na sede da Defensoria 

Pública local e viabilize informações/meios necessários para dar-se 

regular andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89841 Nr: 3728-77.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO BENEDITO FERNANDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, Marlucy Pereira da Silva - OAB:16016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92408 Nr: 6269-83.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO EDITORA GRAFICA LTDA-ME 

(GRAFICA TREVO), ROSALINO MELO DOS SANTOS, MARGA ARNOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULCIMAR ZUCHI - 

OAB:15248-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu inerte o prazo para a parte Executada se 

manifestar. Intimo assim a parte REQUERENTE para que no prazo de 05 

(cinco) dias de prosseguimento no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121490 Nr: 1332-25.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIANO BARBOSA DE SOUSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:RO-13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Certifico que intimei pessoalmente nesta secretaria a perita, Sra. Luciana 

Dias Correa, acerca dos termos da sua nomeação na decisão 100/101, 

tendo a mesma aceitado o encargo, informando o valor dos honorários em 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e designando a data para o início 

dos trabalhos periciais para dia 10/12/2018, às 10:30 horas, no endereço: 

Rua G, n.º 144, Ed. Caravelas, ap. 1202, bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá-MT.

 INTIMO as partes acerca das informações retro para, caso advogados ou 

assistentes técnicos, se houver, desejarem acompanhar os trabalhos.

 INTIMO a requerida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar 

judicialmente os honorários periciais, comprovando nos autos, bem como 

juntar a via original do contrato no mesmo prazo.

 INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na 

secretaria para assinatura dos grafismos padrão, portando seus todos os 

documentos oficiais de identificação que possuir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109226 Nr: 3501-19.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:7.044-B/MT, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - 

OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 Certico que compareceu na secretaria a Perita, Sra. Luciana Dias Correa, 

e indicou nova data para realização da perícia designada às fls. 111 / 112, 

qual seja: dia 05/11/2018, às 10:30, no edereço: Rua G, n.º 144, Ed. 

Caravelas, ap. 1202, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109034 Nr: 3391-20.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PROFETA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:MT/15.315, THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - 

OAB:21462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT

 Certifico e dou fé que decorreu inerte o prazo para a parte Executada se 

manifestar. Intimo assim, a parte REQUERENTE para que no prazo de 05 

(cinco) dias de prosseguimento nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111661 Nr: 4758-79.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON DE BRITO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:10.212/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:257220

 Certifico que intimei pessoalmente nesta secretaria a perita, Sra. Luciana 

Dias Correa, acerca dos termos da sua nomeação na decisão de fls. 84, 

tendo a mesma aceitado o encargo e o valor dos honorários arbitrados, e 

designando a data 21/01/2019 às 10:30 horas, no endereço: Rua G, n.º 

144, Ed. Caravelas, ap. 1202, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT.

 INTIMO as partes acerca das informações retro para, caso advogados ou 

assistentes técnicos, se houverem, desejarem acompanhar os trabalhos.

 INTIMO, novamente, a parte requerida para fornecer em 05 (cinco) dias 

via original do contrato, conforme decisão de fl. 84.

 INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na 

secretaria para assinatura dos grafismos padrão, portando seus todos os 

documentos oficiais de identificação que possuir.

 Certifico, por fim, que entreguei à Sr. Perita , nesta data, imagens 

escaneadas dos documentos constantes dos autos, através de seu 

pen-drive.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106317 Nr: 1985-61.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO NEDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Intimei pessoalmente a perita, Sra. Luciana Dias Correa, para entregar 

laudo, a qual informou que será entregue em 15 dias úteis, a contar desta 

data, como sendo dia 13/11/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113258 Nr: 5619-65.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 Intimação do(a) Dr(a MARIA CLÁUDIA GIARETTA)OAB-MT Nº 18878 , nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais (multa, 

proibição de vista dos autos, etc), tendo em vista que estão em carga há 

mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101636 Nr: 22324-75.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GUILHERME ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - 

OAB:45.635OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI EDUARDO SANO 

LAURINDO - OAB:OAB/MT 10128

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118465 Nr: 8673-39.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MENSCH CALLAI, ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ 

CALLAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT/14.258-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 355 de 949



 Certifico que intimei pessoalmente nesta secretaria a perita, Sra. Luciana 

Dias Correa, acerca dos termos da sua nomeação na decisão de fls. 135, 

tendo a mesma aceitado o encargo e o valor dos honorários arbitrados , e 

designado a data de 28/01/2019 às 10:30 horas, para o início dos 

trabalhos, no endereço: Rua G, n.º 144, Ed. Caravelas, ap. 1202, bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT.

 Tendo em vista a necessidade de realizar procedimento da perícia no 

Cartório do Município de Várzea Grande, conforme fl. 146-verso, 

REQUEREU a perita complementação dos honorários periciais, no valor de 

R$100,00 (cem reais).

 INTIMO as partes acerca das informações retro para, caso advogados ou 

assistentes técnicos, se houverem, desejarem acompanhar os trabalhos.

 INTIMO a parte autora, Janete Mensch Callai para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria para fornecimento de assinaturas/ 

grafismos padrão, portando todos documentos oficiais de identificação 

que possuir, bem apresentar os documentos oficiais de identificação do 

Sr. João José Callai.

 Certifico, por fim, que entreguei à Sr. Perita , nesta data, imagens 

escaneadas dos documentos constantes dos autos, através de seu 

pen-drive.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40218 Nr: 535-25.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON FERNANDES MATTOS, CRISTIANE 

FERNANDES MATTOS, ESPOLIO DE EDGARD MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR DOSSO PASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR

 Certifico que intimei pessoalmente nesta secretaria a perita, Sra. Luciana 

Dias Correa, acerca dos termos da sua nomeação na decisão de fls. 630, 

tendo a mesma aceitado o encargo.

 Informou proposta de honorário no valor dos honorários em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais)

 INTIMO a parte autora para depositar judicialmente os honorários periciais 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Certifico ainda, que manifestou-se nos seguintes termos:

 “Tendo em vista a pessoa cujas assinaturas são objeto da presente 

perícia ser falecida, Sr. Edgard Mattos, não sendo possível colheita de 

grafismos padrão, deverá ser feita através da comparação com 

documentos seguramente assinados por ele.

 Sendo assim, são necessários documentos recentes e seguramente 

assinados pelo Sr. Edgard Mattos. O documento apresentado à fl. 601, é 

insuficiente, por si só, para realização da perícia, visto que, além de ser 

um só, foi expedido em um lapso temporal grande comparado com a data 

da confecção da peça objeto da perícia (fls. 598/599). Portanto, requeiro 

documentos assinados em épocas mais recentes, tais como: processo de 

divórcio n. 89/80 realizado em 2010 (certidão de fls. 602); cartões de 

autógrafo em instituições bancárias ou serviços notariais, do antigo 

domicílio do “de cujus”, etc, bem como via original da peça de fls. 598/599 

ou, não sendo possível, imagens coloridas escaneadas em cores desse 

último documento, e por fim, vias originais (ou escaneadas do original em 

cores) dos documentos relativos à internação / tratamento de saúde, 

conforme documentos de fls. 185, 187, 272, 274, 275, 453, 454, 527.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003866-22.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DO SOCORRO MIRANDA MONTEIRO (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003866-22.2016.811.0045. Considerando o teor da petição 

juntada no evento nº 15991311, dando conta de que o auxílio-doença não 

foi implantado, como forma de concretizar o comando emanado da decisão 

judicial que deferiu a tutela de urgência, que foi confirmada por ocasião da 

sentença (evento nº 14037819), Expeça-se ofício ao Gerente Executivo 

do INSS em Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo improrrogável 

de 10 (dez) dias, o restabelecimento do auxílio-doença à autora Simone do 

Socorro Miranda. Proceda-se a intimação da autarquia requerida, 

fazendo-se a advertência que o não-cumprimento da ordem judicial, no 

prazo de 10 (dez) dias, importará na incidência de multa diária, arbitrada 

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), a ser revertida em benefício da autora, sem prejuízo da realização 

de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, 

majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 297 e art. 536, § único do 

Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004825-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DEL SANT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004825-56.2017.8.11.0045. Tomando-se em consideração 

que o devedor não integralizou o pagamento da dívida, com lastro no 

conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo 

Civil, Determino a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta 

corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade do executado, 

balizada no limite da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o 

bloqueio, através do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao 

processo de cópia do comprovante da operação. Efetivada, com sucesso, 

parcial ou integral, a penhora eletrônica de valores em dinheiro, o 

documento gerado pelo sistema BacenJud, que demonstra a constrição, 

produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, haja vista que preenche os 

requisitos mínimos previstos no art. 838 do Código de Processo Civil [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 

17/09/2015], devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor 

do ato processual executivo da penhora. Para a hipótese de 

não-localização de bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação 

do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no 

processo. Solicite-se a devolução da carta precatória expedida à Comarca 

de Sorriso, devidamente cumprida. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003200-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

FERNANDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003200-21.2016.8.11.0045. Tomando-se em consideração 

que a devedora não integralizou o pagamento da dívida, com lastro no 

conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo 

Civil, Determino a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta 

corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade da executada, 

balizada no limite da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o 

bloqueio, através do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao 

processo de cópia do comprovante da operação. Efetivada, com sucesso, 

parcial ou integral, a penhora eletrônica de valores em dinheiro, o 

documento gerado pelo sistema BacenJud, que demonstra a constrição, 

produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, haja vista que preenche os 

requisitos mínimos previstos no art. 838 do Código de Processo Civil [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 

17/09/2015], devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor 

do ato processual executivo da penhora. Para a hipótese de 

não-localização de bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação 
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do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no 

processo. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de outubro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004446-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI JOSEFINA CHELE (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004446-81.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Não obstante os documentos juntados com a inicial qualifiquem o 

marido da autora como agricultor/lavrador, constituindo-se início de prova 

documental, apresenta-se imprescindível a formação do contraditório e a 

instrução probatória, objetivando comprovar se, de fato, durante o período 

vindicado, houve o efetivo labor rural (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, e 

Súmula 149 do STJ). De modo que, as alegações da autora e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a 

concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de regra, não 

comparece às audiências marcadas e, como regra geral, também não 

formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo 

Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, 

devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 

de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004020-40.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (EXEQUENTE)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CHAVES SILVA (EXECUTADO)

UBIRAJARA LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004020-40.2016.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil/2015]. Os embargos de declaração, 

todavia, em situações excepcionais, detêm efeitos infringentes e, portanto, 

a capacidade de executar uma ação ofensiva contra a decisão judicial, 

somente para corrigir premissa equivocada no julgamento e que, dado à 

reparação da situação de erro material, omissão, contradição ou 

obscuridade, a alteração da decisão desponte como consequência 

etiológico necessário-direta, na exata medida em que “a atribuição de 

efeitos modificativos a embargos declaratórios, nada obstante se trate de 

medida excepcional, é perfeitamente cabível nas situações em que, 

eliminada contradição ou obscuridade, ou suprida omissão a respeito de 

questão jurídica de especial relevância para o desate da lide, a alteração 

do julgado surja como consequência natural da correção efetuada” [cf.: 

STJ, REsp n.º 1.157.052/PI, 3.ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 

20/05/2014]. Com essas considerações, conclui-se, por inferência 

racional, que os embargos de declaração não podem ser utilizados com o 

objetivo exclusivo de promover a modificação do julgado e de provocar a 

reabertura da discussão/exame da matéria, para o efeito de reavaliar o 

acerto ou desacerto da decisão judicial, como sucedâneo de recurso — 

sob pena de desvio da função jurídico-processual desta modalidade de 

recurso. Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório 

produzido no processo, denota-se que a decisão prolatada, não 

exterioriza a existência de qualquer erro material, ponto obscuro, omissão 

ou contradição e que a pretensão da embargante limita-se a rediscutir a 

matéria. Ademais, de suma importância enfatizar, por conveniente, que a 

sentença de mérito homologatória de transação civil, que registra a 

existência de pagamento de maneira parcelada, consumada no curso de 

ação de execução, acarreta, de forma automática e linear, na suspensão 

do processo até o integral cumprimento das condições da transação civil 

[art. 992, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Isso significa 

dizer, por inferência racional, que subsistindo inadimplemento da 

obrigação jurídica, consolidada no acordo, retoma-se o curso da ação 

expropriatória, na medida em que o art. 922, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, prevê “findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso” — de maneira que se mostra totalmente 

inviável a adoção do rito do cumprimento de sentença. Nessa mesma linha 

de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a 

respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. 

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO. Homologação judicial do acordo e de suspensão do feito até 

cumprimento do ajuste. Acordo que implica suspensão da execução e não 

sua extinção (art. 792 do CPC). Com o inadimplemento dos devedores, 

incabível a reautuação do feito como cumprimento de sentença. 

Determinação de prosseguimento do processo de execução. Interlocutória 

reformada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática” 

(TJRS, Agravo de Instrumento n.º 70065878159, 18.º Câmara Cível, 

Relator: Des. Nelson José Gonzaga, julgado em 14/08/2015) — com 

destaques não inseridos no texto original. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DO FEITO 

EXECUTIVO. ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA. Para a concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita basta a declaração prevista no art. 4º da 

Lei Federal nº 1.060/50 com a redação dada pelo art. 1º da Lei 7.510/86. 

Deferida a AJG exclusivamente para o processamento do presente 

recurso, sendo que seu deferimento ou não para a ação proposta deverá 

ser examinado pelo juízo de primeiro grau. ACORDO. SUSPENSÃO DO 

FEITO. A homologação de acordo judicial enseja a suspensão da 

execução. Ocorrendo o inadimplemento, o feito deve retomar o seu curso, 

a teor do disposto no art. 792, parágrafo único, do CPC. Descabe adotar o 

procedimento atinente ao cumprimento de sentença, porquanto não se 

trata de título executivo judicial. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” 

(TJRS, Agravo de Instrumento N.º 70053488466, 17.ª Câmara Cível, 

Relator: Des. Gelson Rolim Stocker, julgado em 06/03/2013) — com 

destaques não inseridos no texto original. Por via de consequência, diante 

desta moldura, tomando-se em consideração que a embargante objetiva 

provocar a reabertura da discussão/exame da matéria e que inexiste erro 

material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, 

considero que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado. 

Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, Mantenho na íntegra o veredicto anteriormente lançado. 

Cumpra-se integralmente a decisão arquivada no evento n.º 15164804. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de outubro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001548-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

J R CONTI & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

JOVANI ROQUE CONTI (EMBARGANTE)

CRISTIANE DE GOIS DE ARAUJO CONTI (EMBARGANTE)

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001548-32.2017.811.0045. Trata-se de Embargos à 

Execução formulados por J R Conti e Cia Ltda ME, Jovani Roque Conti e 

Cristiane de Gois de Araújo Conti contra Banco do Brasil S/A, em que 

sustentaram, inicialmente, a invalidade da citação via correio e a 

tempestividade dos embargos à execução. Defenderam, por ouro lado, 

que a Nota de Crédito Industrial n. 40/04279-0, objeto da execução, 

trata-se de típico contrato de adesão, e que foram compelidos a adquirir 

títulos de capitalização (Ourocap), o que consistiu em venda casada. 

Registraram que, em razão do ocorrido, suportaram danos de ordem 

moral. Requereram, ao final, a procedência dos embargos, para o fim de 

condenar o embargado no pagamento de indenização por danos morais e 

na repetição de indébito sobre os títulos de capitalização e sobre os 

seguros. Foi concedida a justiça gratuita e recebidos os embargos sem 

efeito suspensivo. Intimada, a empresa embargada veiculou impugnação 

aos embargos, oportunidade em que sustentou que a citação das partes 

foi válida e que os embargos são intempestivos. Quanto à questão de 

fundo, defendeu a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor e a ausência de qualquer vício de consentimento no negócio 

firmado entre as partes, devendo prevalecer o princípio do “Pacta Sunt 

Servanda”. Disse que não há ato ilícito e que inexiste prova de dano moral 

passível de indenização. Defendeu, por outro lado, a impossibilidade de 

concessão da justiça gratuita. Requereu, ao final, a improcedência do 

pedido. Houve réplica, instante em que os embargantes, reprisando os 

argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçaram as 

proposições apresentadas pela defesa. Oportunizada a produção de 

provas, as partes postularam pedindo o julgamento antecipado. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Impende 

acentuar, desde logo, que o processo comporta julgamento antecipado, 

haja vista que as partes, conquanto intimadas, não manifestaram interesse 

na produção de outras provas. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo 

ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o art. 920, 

inciso II c/c o art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Em um 

primeiro prisma de enfoque, no que tange à preliminar de intempestividade 

dos embargos, arguida pela empresa embargada na impugnação, 

considero que não mereça ser acolhida. De acordo com a norma de 

regência, para a validade da citação pelo correio afigura-se indispensável 

que o destinatário-réu receba, pessoalmente a missiva, e aponha a 

assinatura no respectivo aviso de recebimento. Não basta simplesmente à 

entrega da carta no endereço do destinatário [cf.: STJ, REsp n.º 

884.164/SP, 3.ª Turma, Rel.: Min. Castro Filho, j. em 27/03/2007; STJ, REsp 

n.º 712.609/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/03/2007; 

STJ, EREsp n.º 117.949/SP, Corte Especial, Rel.: Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, j. em 03/08/2005]. Portanto, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que o aviso de recebimento, que guarnecia 

a carta de citação e intimação pelo correio, endereçada ao executado 

Jovani Roque Conti, foi recebido por pessoa totalmente diversa do 

executado (evento nº 5621085, da execução apensa nº 

1004443-97.2016.8.11.0045), considero ineficaz e não-válido o ato de 

citação e intimação anteriormente concretizado. Por via de consequência, 

como a habilitação dos executados/embargantes, nos autos da ação 

executiva, ocorreu em 07/04/2017, tendo iniciado o prazo processual para 

a apresentação de embargos no primeiro dia útil seguinte, em 10/04/2017 

(segunda-feira), contabilizando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis, na 

forma dos arts. 229 e 335, ambos do CPC/2015, o termo final foi em 

05/05/2017. Portanto, os embargos à execução são tempestivos, visto que 

a petição inicial foi protocolada/distribuída em 02/05/2017. Por outro lado, 

no que tange à impugnação ao pedido de concessão da gratuidade de 

justiça, formulada pela companhia embargada na impugnação, tenho que 

deva ser rechaçada de plano. A concessão da gratuidade da justiça, 

como fórmula/regra geral, depende da caracterização de fato objetivo, que 

se limita/contenta a reclamar a existência de afirmação, na petição inicial, 

de que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas do 

processo e honorários de advogado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 

1.172.972/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, j. em 20/10/2009; STJ, 

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: 

Min. Nancy Andrighi, j. em 20/10/2009]. Isso implicar considerar, por 

inferência racional, que compete ao impugnante o ônus de provar que o 

beneficiário não se encontra em estado de miserabilidade jurídica [cf.: STJ, 

AgRg no Ag em REsp n.º 45.932/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. João Otávio de 

Noronha, j. em 13/08/2013; STJ, AgRg no AREsp n.º 27.245/MG, 4.ª Turma, 

Rel.: Min. Antônio Carlos Ferreira, j. em 24/04/2012]. Do confronto/cotejo 

analítico do material cognitivo produzido no processo, depreende-se que 

os embargantes Jovani Roque Conti e Cristiane de Gois de Araújo Conti 

firmaram declaração de hipossuficiência (eventos nº 6745795 e 6745842), 

que a embargante J R Conti e Cia Ltda possui um capital social de R$ 

120.000,00 (evento nº 6745830) e que os embargantes possuem 

inúmeros registros nos cadastros de proteção ao crédito, por débitos que 

atingem a cifra de R$ 734.885,06 (eventos n.º 6745879, 6745891 e 67458 

98), elementos suficientes para comprovar a falta de recursos para arcar 

com as despesas processuais. Por outro lado, não há provas de que os 

embargantes possuam imóveis ou veículos em seu acervo de bens. Logo, 

não subsistem provas concretas que demonstram que os embargantes 

reúnam condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento 

das despesas do processo, o quê, ‘ipso facto’, de forma automática e 

linear, se interpõe como obstáculo intransponível para o acolhimento da 

impugnação apresentada pela empresa embargada. Não subsistem outras 

questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentadas tais questões e superada tal 

etapa, passo a análise da questão de fundo da demanda. 1. Da Cobrança 

de Seguros e de Títulos de Capitalização (Ourocap). Com efeito, inspirado 

no efeito da influência do principio da liberdade de escolha [art. 6.º, incisos 

II da Lei n.º 8.078/1990], deduz-se, por inferência racional, que é defeso 

ao fornecedor que, prevalecendo-se de sua superioridade econômica ou 

técnica, determina/impõe condições negociais desfavoráveis ao 

consumidor, ao condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao 

fornecimento de outro produto ou serviço [art. 39, inciso I da Lei n.º 

8.078/1990] ou que, o efeito de impingir certo produto ou serviço ao 

consumidor, se prevalece da sua vulnerabilidade [art. 39, inciso IV da Lei 

n.º 8.078/1990]. É a vedação à prática abusiva da “venda casada”. Do 

confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, 

mormente o conteúdo dos documentos juntados nos eventos nº 6746006, 

6746010, 6746023, 6746029, 6746035, 6746037, 6746049, depreende-se 

que as partes litigantes celebraram a Nota de Crédito Industrial n. 

40/04279-0, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), a ser 

pago em 18 (dezoito) prestações mensais e sucessivas, vencendo-se a 

primeira em 01/11/2015 e a última em 01/04/2017. De acordo com os 

elementos informativos contidos no processo, verifica-se que as partes 

também celebraram contrato de seguros e de títulos de capitalização 

(Ourocap), máxime porque houve o desconto dos respectivos valores 

diretamente em conta corrente, no momento em que a empresa 

embargante buscou a contratação do crédito industrial (eventos nº 

6745951, 6745959, 6745962, 6745964, 6745968, 6745970, 6745973, 

6745982, 6745990). Aliás, os embargantes alegaram na petição inicial que 

houve a denominada “venda casada” dos títulos de capitalização 

(Ourocap) e dos seguros, e a empresa embargada, em sua peça de 

defesa, cingiu-se a sustentar, tão-somente, que não há vício de 

consentimento no negócio firmado entre as partes e que deve prevalecer 

o princípio do “Pacta Sunt Servanda”. Logo, estas circunstâncias 

(contratação de seguros e de títulos de capitalização), inclusive, 

despontaram como fatos incontroversos no processo, devido à ausência 

de oposição/resistência detalhada [art. 341 do Código de Processo Civil]. 

De suma importância enfatizar, por oportuno, que a instituição financeira 

embargada sequer trouxe aos autos cópia do contrato de seguros e de 

títulos de capitalização, não se desincumbido, portanto, do ônus de 

comprovar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, inciso 

II do Código de Processo Civil/2015. Por via de consequência, diante desta 

moldura, deflui-se que subsistem evidências concretas que demonstram 

que a ultimação do contrato de seguro e de títulos de capitalização se 
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operacionalizou como condicionante necessária à consumação do 

contrato de mútuo principal consubstanciado na Nota de Crédito Industrial 

n.º 40/04279-0. Esta circunstância demonstra a inexistência de autonomia 

nas relações jurídicas negociais, na medida em que contratação de 

seguros e de título de capitalização, como obrigação acessória do 

contrato de mútuo, não se consolidou como faculdade do consumidor, 

tampouco decorreu da autonomia da vontade, o quê denota que a 

ultimação do contrato de seguros e de título de capitalização decorreu 

como condição obrigatória para a concessão do empréstimo/financiamento 

e, por via de arrastamento, traduz evidente violação à regra proibitiva 

modelada no conteúdo normativo do art. 39, inciso I da Lei n.º 8.078/1990. 

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos 

que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. 

CONTRATO IMOBILIÁRIO. SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA 

CASADA. Nulidade na pactuação de seguro e de título de capitalização, 

por se tratar de vendas casadas, que constituem prática abusiva. Vício na 

contratação caracterizado. Repetição em dobro de valores determinada. 

Art. 42, parágrafo único do CDC. Danos morais configurados. Quantum 

indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00. Apelação improvida. Recurso 

adesivo provido.” (TJRS, Apelação Cível Nº 70061223145, 11ª Câmara 

Cível, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 11/03/2015) — 

com destaques não inseridos no texto original. “AÇÃO REVISIONAL. 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VENDA CASADA. SEGURO 

PRESTAMISTA. Na medida em que o empréstimo e o seguro foram 

contratados no mesmo instrumento contratual, presume-se a ocorrência 

da alegada venda casada, e a instituição financeira demandada deixou de 

comprovar a autonomia das relações negociais, restringindo-se à 

alegação de que a contratação do seguro juntamente à contratação do 

empréstimo é válida e regular e não caracteriza venda casada” (TJRS, 

Apelação Cível n.º 70062243175, 20.ª Câmara Cível, Relator: Des. Carlos 

Cini Marchionatti, julgado em 19/11/2014) — com destaques não inseridos 

no texto original. 2. Da Repetição do Indébito. Efetivamente, como forma de 

concretizar a aplicabilidade do princípio da boa-fé processual [art. 5.º do 

Código de Processo Civil] o credor que exigir, através do ajuizamento de 

ação de execução, o pagamento de obrigação jurídica liquidada, total ou 

parcialmente, sem ressalvar a quantia recebida ou exigir mais do que o 

efetivamente devido, tem o dever jurídico de reparar/indenizar o devedor 

no dobro do que houver cobrado (para a hipótese de cobrança débito 

liquidado) ou o valor correspondente do que dele exigir (para a hipótese 

de cobrança de quantia indevida). Este dever de reparar somente tem 

aplicabilidade quando comprovada a má-fé do demandante e a cobrança 

se efetive por meio judicial [art. 940 do Código Civil]. Com base nessas 

considerações, partindo do pressuposto de que a cobrança de valores a 

título de seguros e de títulos de capitalização (Ourocap), configura postura 

abusiva/indevida por parte da companhia embargada, penso que a 

repetição dos valores debitados em conta corrente, na forma simples, e 

não estornados/restituídos, em benefício da empresa embargante, é 

medida que se impõe. Entretanto, afigura-se necessário assinalar, neste 

ponto, por conveniente, que, não obstante a repetição do indébito 

desponte como consequência lógica da revisão do contrato bancário e 

imponha, àquele que realizou a cobrança de valores em quantia indevida, 

o dever de restituir, não se pode olvidar que, logo em seguida à apuração 

contábil dos débitos e créditos, como forma de dar-se vazão ao comando 

normativo do art. 368 e art. 369, ambos do Código Civil e prestar-se 

reverência ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional [art. 4.º do 

Código de Processo Civil/2015], dado à homogeneidade/fungibilidade das 

obrigações jurídicas e à reciprocidade das dívidas, deve-se concretizar a 

compensação dos valores identificados [cf.: STJ, AgRg no EDcl no EDcl no 

REsp n.º 706.127/RS, 4.ª Turma, Rel.: Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 

24/05/2011; STJ, AgRg no Agravo de Instrumento n.º 1.028.568/RS, 4.ª 

Turma, Rel.: Ministro João Otávio de Noronha, j. em 27/004/2010]. 3. Dos 

Danos Morais. Segundo a norma de regência, no âmbito dos embargos à 

execução, o executado pode alegar, dentre outras questões previstas em 

lei, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo 

de conhecimento [art. 745, inciso V do Código de Processo Civil/1973; art. 

917, inciso VI do Código de Processo Civil/2015]. Entretanto, as matérias 

de defesa devem guardar estrita relação com o título executivo, assim 

como aquelas passíveis de eximir a obrigação. Disso decorre que o pedido 

de condenação do exequente/embargado ao pagamento de indenização 

por danos morais é estranho ao âmbito dos embargos à execução [cf.: 

TJRS, Apelação Cível nº 70064819410, 15ª Câmara Cível, Relator: Vicente 

Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 30/09/2015; TJRS, Apelação e 

Reexame Necessário nº 70065930695, 22ª Câmara Cível, Relator: Maria 

Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 21/08/2015]. Por via de 

consequência, diante desta perspectiva, considerando-se que o pedido de 

indenização, por dano moral, formulado pelos embargantes, deve ser 

debatido na via adequada, visto que desborda do âmbito dos embargos à 

execução, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, 

com a consequência de que a improcedência da pretensão indenizatória é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial dos embargos à 

execução, por J R Conti e Cia Ltda ME, Jovani Roque Conti e Cristiane de 

Gois de Araújo Conti contra Banco do Brasil S/A, para o fim de: a) 

Condenar a companhia embargada a promover, em benefício da empresa 

embargante, a repetição dos valores debitados em conta corrente, na 

forma simples, e não estornados/restituídos, fruto da cobrança indevida 

de seguros e de títulos de capitalização (Ourocap), no âmbito da Nota de 

Crédito Industrial n. 40/04279-0, ressalvado o direito à compensação, 

cujos valores devem ser apurados e abatidos do valor da execução; b) 

Indeferir os demais requerimentos; c) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à 

sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverão arcar, 

os embargantes, com 50% das custas processuais e a empresa requerida 

com os demais 50% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 

85, § 2.º do Código de Processo Civil, Condeno os embargantes, no 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a 

empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados 

na proporção de 10% do valor atribuído à causa, considerando-se a 

natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e 

o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de 

compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]. Fica suspensa 

a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de 

advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido aos 

embargantes, devido à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. Uma vez preclusa a 

presente decisão, Determino que seja trasladada cópia integral do 

presente veredicto à demanda executiva que se encontra em apenso. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de 

outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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MABEL TIBES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001431-41.2017.811.0045. Trata-se de Embargos à Ação 

Monitória formulados por Gaspar Imobiliária e Construtora Ltda – EPP 

contra Açolucas Comércio e Representacões Ltda – ME, em que 

sustentou a ausência de prova escrita idônea, referindo que as notas 

fiscais apresentadas pela embargada são inconsistentes e não contam 

com o aceite ou a assinatura dos representantes da embargante. Disse 

que a embargada não apresentou as duplicatas para materialização da 

cobrança, por via extrajudicial, tampouco o protesto dos títulos. 

Acrescentou que juros de mora incidem a partir da citação. Requereu, ao 

final, a procedência dos embargos para o fim de declarar a inexigibilidade 

dos valores cobrados ou, alternativamente, a fixação dos juros de mora a 

partir da citação. Intimada, a embargada veiculou resposta, ocasião em 

que defendeu que os documentos juntados são aptos a embasar o pleito 

monitório. Destacou que para cada nota fiscal foi emitido um boleto 

bancário equivalente e que algumas parcelas das notas fiscais haviam 

sido pagas, o que demonstra a existência do negócio jurídico entre as 

partes. Pugnou, ao final, pela improcedência dos embargos e a 
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condenação da embargante no pagamento de multa por litigância de má-fé. 

Durante a instrução foi colhido o depoimento pessoal dos representantes 

das partes e inquiridas duas testemunhas. Encerrada a instrução, as 

partes veicularam memoriais escritos repisando seus argumentos e 

pedidos. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo 

a decidir. Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, 

conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Portanto, enfrentados estes temas e superada a etapa, 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda. Segundo a norma de regência, a ação 

monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor 

capaz, pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou 

infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou adimplemento de obrigação de 

fazer ou de não fazer [artigo 700 do Código de Processo Civil/2015; artigo 

1.102a do Código de Processo Civil/1973]. É certo que tal norma não exige 

mais do que prova escrita sem eficácia de título executivo para a 

viabilidade do procedimento, porquanto visa imprimir celeridade na 

cobrança de débitos representados documentalmente, constituindo-os de 

pleno direito em títulos executivos judiciais, caso o devedor não apresente 

embargos ou estes sejam rejeitados. Embora não exista uma definição 

legal do que seja prova escrita, certo é que o procedimento monitório deve 

ser instruído com documento subscrito pelo devedor que traga em seu 

bojo a probabilidade concreta de se reconhecer a existência da obrigação 

a ser cumprida. Compulsando os elementos informativos engendrados no 

processo, deflui-se que a companhia requerente/embargada, para 

embasar o pedido monitório, promoveu a juntada das notas fiscais de 

compra e venda de mercadorias, em que a empresa requerida/embargante 

figura na condição de compradora, bem como os respectivos 

canhotos/comprovantes de recebimento assinados, além dos recibos de 

pagamento de despesas cartorárias, referentes aos protestos de títulos. 

A autora/embargada também apresentou a memória discriminada de 

cálculo do débito, cópia de e-mails trocados entre os representantes das 

partes e recibo de pagamento parcial da dívida. É o que se extrai do 

conteúdo dos documentos juntados com a petição inicial. Da análise 

meticulosa dos elementos informativos engendrados no processo, 

mormente o conteúdo dos embargos monitórios apresentados, é possível 

divisar que a requerida/embargante não reconheceu a existência da 

dívida, ao argumento de que as notas fiscais juntadas aos autos são 

inconsistentes e não contam com o aceite ou a assinatura dos 

representantes da embargante e também que a embargada não 

apresentou as duplicatas para materialização da cobrança e o protesto 

dos títulos. Pois bem. Importa destacar, primeiramente, que a duplicata é 

título executivo extrajudicial por força da previsão constante no art. 15 da 

Lei n.º 5.474/68 e no art. 585, inciso I do Código de Processo Civil de 1973, 

correspondente ao art. 784, inciso I do Código de Processo Civil de 2015. 

A duplicata necessariamente conterá o aceite do comprador (art. 2º, §1º, 

VIII, Lei n.º 5.474/68), no entanto é viável a sua execução sem a 

assinatura do adquirente, desde que acompanhada de documento 

suficiente para comprovar a entrega das mercadorias, do instrumento de 

protesto e com a condição de que não tenha o sacado se recusado a 

aceitar o título, por um dos motivos elencados nos arts. 7º e 8º, da Lei n.º 

5.474/1968 [cnf. STJ, REsp 844.191/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª 

Turma, DJe 14/06/2011; STJ, AgRg no REsp 1102206/SP, Rel. Min. Marco 

Buzzi, 4ª Turma, DJe 30/08/2013]. No caso em apreço, todavia, o propósito 

do manejo monitório é justamente formar título executivo, com base em 

prova escrita. Note-se que a requerida/embargante ateve-se a atacar os 

requisitos inerentes ao título extrajudicial; contudo, tais não são exigíveis 

na ação monitória, porquanto a finalidade desta é, de fato, a própria 

formação do título executivo. Logo, muito embora a empresa 

autora/embargada não tenha apresentado as duplicatas e os respectivos 

protestos, o que comprovaria a existência de título executivo extrajudicial 

– como prevê a legislação aplicável –, nada obsta a propositura da ação 

monitória, com a finalidade de constituir o título executivo judicial, com base 

em documentos sem eficácia executória, como é o caso das notas fiscais 

acompanhadas dos recibos de entrega das mercadorias. Nessa mesma 

linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a 

respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “MONITÓRIA – NOTA FISCAL E RECIBO DE 

ENTREGA DE MERCADORIA – SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS QUE 

INSTRUÍRAM A AÇÃO – EMBARGOS IMPROCEDENTES - INTANGIBILIDADE 

– Constituem documentos monitórios a nota fiscal de venda de 

mercadorias acompanhadas de recibo de entrega de mercadoria não 

impugnados – Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos 

honorários advocatícios.” (TJSP, Apelação 1002494-40.2016.8.26.0362; 

Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito 

Privado; Data do Julgamento: 13/09/2018). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. I. Constituem 

documento hábil a embasar a ação monitória as notas fiscais de venda do 

produto e comprovante de seu respectivo recebimento. Caso em que a 

demandante logrou êxito em comprovar a entrega de produtos à empresa 

demandada. II. (...). UNÂNIME.” (TJRS, Apelação Cível Nº 70077297323, 

Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 

26/04/2018). No que diz respeito à falta de comprovação da entrega das 

mercadorias, igualmente sem razão a empresa requerida/embargante. 

Deveras, em que pese a ausência de alguns dados nas notas fiscais, 

como nos campos ‘quantidade’, ‘espécie’ e ‘peso’, essa circunstância, por 

si só, não impede a cobrança dos valores ali destacados. Isso porque 

houve a assinatura do recebedor nos respectivos canhotos, que 

comprovam o recebimento das mercadorias, objeto das notas fiscais. E 

mais, a despeito da ausência de aceite/assinatura dos representantes da 

empresa requerida/embargante, ao excursionar o exame a respeito do 

manancial de provas encartadas nos autos, depreende-se que os 

canhotos de recebimento, relativos a todas as notas fiscais acostadas 

pela autora/embargada, estão devidamente assinados. Logo, deveria a 

ré/embargante comprovar que tais assinaturas não são de seus 

representantes – o que não correu –, visto que se trata de fato impeditivo 

do direito da autora/embargada, nos termos do art. 373, inciso II do Código 

de Processo Civil. Não obstante, a existência de diversos negócios de 

compra e venda realizados entre as partes está evidenciada no teor dos 

depoimentos colhidos em audiência (evento nº 13362342). Em seu 

depoimento pessoal, a representante da requerente/embargada sustentou 

que houve várias vendas de materiais de aço para a empresa 

requerida/embargante, que houve várias notas fiscais renegociadas e que 

restou uma dívida a saldar. A informante Suzzan Carla Purquério, da 

mesma forma, declarou que era auxiliar administrativa da empresa 

requerente/embargada, que na época houve a venda de produtos 

derivados de aço para a empresa requerida/embargante, que houve o 

pagamento parcial da dívida e que atualmente existe um débito de 

aproximadamente quarenta mil reais. A informante Patrícia Cantão Mundin, 

no mesmo sentido, afirmou que trabalha como vendedora na empresa 

requerente/embargada, mencionando que realizou a venda de ferragens 

para a empresa requerida/embargante, que restou inadimplente. Importante 

ressaltar, por oportuno, que a requerida/embargante não negou a 

existência da relação negocial nos embargos monitórios, limitando-se a 

alegar que a prova apresentada pela autora/embargada não era suficiente 

para embasar a presente ação monitória. E, apesar de ter havido relação 

negocial entre as partes, conforme demonstra o conjunto probatório 

anexado ao processo, a requerida/embargante não logrou comprovar o 

pagamento do débito trazido na exordial, ônus que lhe incumbia [art. 373, 

inciso II do Código de Processo Civil]. Melhor sorte não assiste à empresa 

requerida/embargante com relação à definição do termo inicial de 

incidência dos juros de mora. Isso porque o pagamento, para efeito de 

execução de obrigação jurídica positiva e líquida, com termo certo para a 

execução da prestação, deve se concretizar no momento do implemento 

do vencimento da dívida. Isso significa dizer, por inferência racional, que o 

não-cumprimento da prestação, decorrente de fato ou omissão imputável 

ao devedor, devido à aplicabilidade da regra-valor ‘dies inerpellat pro 

homine’, na forma, no tempo e no lugar previamente definidos, configura, 

‘ipso facto’, a mora/inadimplemento contratual (‘mora solvendi’) [art. 331, 

art. 389, art. 394, art. 396 e art. 397, todos do Código Civil], que, produz, 

como consequência direta, a responsabilização do devedor, pelos 

prejuízos causados ao credor (perdas e danos) e, também, 

independentemente da pré-existência de prova de prejuízo, a incidência de 

juros de mora, de atualização monetária, de cláusula penal e de honorários 

de advogado [art. 389, art. 395 e art. 408, todos do Código Civil]. As 

consequências do inadimplemento, para o efeito de execução de 

obrigação jurídica positiva e líquida, com prazo/termo certo para o 

cumprimento da prestação, exsurgem, de maneira imediata e automática, 

logo em seguida ao termo/vencimento da obrigação, o quê implica 

considerar, portanto, que os juros de mora e a correção monetária, na 
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ação de cobrança ou ação monitória, fundamentadas em título desprovido 

de eficácia executiva, têm incidência desde o vencimento do título 

cobrado. Impende enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem 

prevalecido em sucessivos julgamentos proferidos pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO 

ESPECIAL. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. 

AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VENCIMENTO DA 

DÍVIDA. 1. No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com 

vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do 

vencimento da dívida. 2. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo 

haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de 

início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, 

conforme estabelecido pela relação de direito material. 3. Embargos de 

Divergência providos” (STJ, EREsp n.º 1.342.873/RS, Corte Especial, 

Relator: Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 16/12/2015) — com 

destaques não inseridos no texto original. “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO POSITIVA E 

LÍQUIDA. DATA DO VENCIMENTO. ARTIGO 397 DO CC. AÇÃO MONITÓRIA 

APARELHADA POR NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, AgRg no REsp 1255468/RS, Rel. 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 17/06/2013) — 

com destaques não inseridos no texto original. Por via de consequência, 

diante desta moldura, em que o fato constitutivo do direito da requerente e 

o não cumprimento da obrigação estão devidamente comprovados no 

processo, dado a ausência de nenhum fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora, não vejo como dar entendimento diverso à 

questão ‘sub judice’, com a consequência de que a improcedência dos 

embargos é medida que se impõe. Por derradeiro, não se pode perder de 

perspectiva, também, que a embargante, ao formular a pretensão 

individualizada na petição inicial, não executou comportamento que se 

contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade 

processual e que caracteriza abuso do direito de ação, o quê descarta a 

aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso 

II, ambos do Código de Processo Civil/2015]. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial dos embargos à 

ação monitória, formulados por Gaspar Imobiliária e Construtora Ltda – EPP 

contra Açolucas Comércio e Representacões Ltda – ME, e como 

consequência direta: a) Declaro constituído, de pleno direito, os 

documentos sobre os quais se fundamenta a ação monitória, como título 

executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.º do Código de 

Processo Civil/2015; b) Declaro encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015. Pelo princípio da sucumbência, com esteio 

no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a embargante no pagamento de custas judiciais e honorários de 

advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% 

sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido 

por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal 

que o processo tramitou. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 18 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 140597 Nr: 3789-93.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA 

- OAB:21.214

 Vistos etc.,

Devidamente certificada à tempestividade do recurso de apelação 

interposto à fl. 116, recebo-o. Outrossim, verifico que a defesa do 

acusado manifestou o interesse em apresentar as razões recursais em 

segunda instância.

Assim sendo, proceda-se com a intimação do acusado acerca da 

sentença penal condenatória proferida em seu desfavor.

Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do nosso 

Estado, consignando nossas sinceras homenagens.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 89879 Nr: 3768-59.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGD, FDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539

 Vistos etc.,

Defiro o parecer Ministerial de fl. 340. Assim, decreto a REVELIA do 

denunciado Franciel da Costa Martins, vez que não foi localizado no 

endereço comunicado em Juízo (fl. 339), o que faço com base no artigo 

367 do CPP.

Colham-se os memoriais finais das partes, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da meta 02/2018 

do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 146882 Nr: 7494-02.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SILVA SOUZA, PEDRO FERREIRA DA 

SILVA, MAURO HENRIQUE BALBINOTTI FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR 

- OAB:20055/MT, Marcio Junior Nunes da Silva - OAB:

 Vistos etc.,

1. Do acusado Willian Silva Souza

Diante do teor da certidão de fl. 94, intime-se o advogado constituído pelo 

acusado Willian Silva Souza, Dr. Fabio do Nascimento Silva, via DJE, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, justifique o motivo pelo qual deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentação da resposta à acusação, 

sob pena do pagamento de multa no valor de 01 (dez) a 100 (cem) 

salários mínimos, conforme preceitua o artigo 265, do Código de Processo 

Penal. No mesmo prazo o advogado poderá apresentar a peça faltante.

Outrossim, diante do silêncio injustificado de seu defensor, determino a 

intimação do réu Willian Silva Souza para que informe ao oficial de justiça 

se possui outro advogado ou se não tem condições de arcar com 

honorários advocatícios, caso em que será defendida pela Defensoria 

Pública.

2. Do acusado Pedro Ferreira da Silva

Ante o teor da certidão do oficial de justiça de fl. 95, dê-se vista dos autos 

à Defensoria Pública para apresentação de resposta à acusação em favor 

do acusado Pedro Ferreira da Silva.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157752 Nr: 4479-88.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDUINO ISAEL MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O

 Vistos etc.,
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Trata-se de requerimento formulado pelo ofensor, por meio de advogado 

constituído, pugnando pela revogação das medidas protetivas 

anteriormente fixadas, além de absolvição sumária do agressor (fls. 

35/41).

Instado, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido (fl. 

43/44).

Pois bem.

Em que pese o alegado, entendo que não houve alteração fática capaz de 

macular a decisão que decretou as medidas de proteção em favor da 

ofendida, razão pela qual mantenho-a integralmente.

 Não obstante, fixo o prazo de 06 (seis) meses de vigência das medidas 

de proteção retro fixadas, contados desta data, sem prejuízo de ser 

prorrogado futuramente caso haja pedido da ofendida devidamente 

justificado.

Outrossim, no tocante ao pedido de absolvição sumária do indiciado, 

tem-se não ser o momento processual adequado para tal requerimento.

 Intime-se o Ministério Público, a ofendida, o ofensor e seu advogado.

 No mais, apense-se o presente feito ao Inquérito Policial, tão logo ele 

aporte neste Juízo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 32125 Nr: 2721-89.2009.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO SILVA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11950/O, Mardonilson de Lima Vieira - 

OAB:17048/MA

 “Vistos etc., 1. Diante da anuência constante à fl. 201, requisite-se as 

providências necessárias para recambiamento do réu. 2. Solicite-se 

informações acerca do cumprimento das cartas precatórias expedidas à 

fl. 177 e 180. 3. Com o retorno da missiva contendo o interrogatório do réu, 

colham-se os memoriais finais das partes, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias. 4. Após, voltem-me os autos conclusos para sentença. 5. 

Dou os presentes por intimados. 6. Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais”.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002849-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DAVIDE GRANGEIRO (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR ROSA BRAGA (REQUERIDO)

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente para 

informar o endereço atual do promovido no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000612-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI (ADVOGADO(A))

CLAUDIA BERNADETE KONAGESKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000612-70.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CLAUDIA BERNADETE 

KONAGESKI REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos. I. Relatório. Relatório dispensando na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta pronto julgamento no estado 

no qual se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Com relação à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, há de se ressaltar que o caso em espécie alberga sua 

aplicação, visto que a parte reclamante figurava claramente como 

consumidora, pois se utilizou de aquisição de serviços oferecidos pela 

reclamada, sendo destinatário final do serviço; e, de outro lado, a parte 

reclamada enquadra-se como fornecedora, tal qual dispõe os artigos 2º e 

3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor. Rejeito a preliminar de 

inépcia da petição inicial por ausência de comprovante de endereço, uma 

vez que o comprovante de endereço está em nome do esposo da autora. 

Além disso, a reclamante reside na mesma cidade que constou no 

contrato de financiamento havido entre as partes, tanto que a ação de 

busca e apreensão foi proposta nesta comarca em que a instituição 

bancária logrou êxito na busca e apreensão do veículo. As demais 

preliminares arguidas pelo reclamado se confundem com o mérito da 

causa, as quais serão analisadas em conjunto nesta decisão. Em que 

pese os argumentos do reclamado, o pedido é procedente. Conforme 

comprovantes de pagamentos juntados nos autos, os depósitos 

ocorreram nos dias 10.04.2017, 09.05.2017 e 11.07.2017, 

respectivamente (Id. 11818290, 11818302 e 11818331). De outro lado, a 

instituição bancária incluiu o nome da reclamante no cadastro de 

inadimplentes no dia 01.06.2017, ou seja, posterior ao pagamento da dívida 

e somente providenciou a exclusão no dia 25.08.2017. Logo, ainda que a 

exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes tenha ocorrido 

em data anterior à propositura da ação, a negativação do nome da 

consumidora foi indevida, porquanto não havia motivos para proceder à 

inscrição. Verifica-se, assim, que a instituição bancária não andou bem na 

execução da avença firmada com o reclamante, haja vista que agiu com 

imprudência na condução dela, com apontamento indevido do nome da 

autora após a quitação da dívida, inclusive após a restituição do veículo 

apreendido. Não se discute a exclusão posterior do nome da autora do 

cadastro de inadimplentes; mas a negligência da reclamada que restringiu 

o nome da autora após a quitação da dívida. Assim, forçoso reconhecer a 

responsabilização da instituição bancária para responder pelo ilícito 

praticado nos moldes do artigo 927 do Código Civil. Logo, considerando a 

situação fática e as alegações genéricas da reclamada quanto aos danos 

morais, diante da documentação existente nos autos, tem-se por certo o 

descumprimento contratual da reclamada e, portanto, considero devido a 

reclamante a indenização reparatória por danos morais. Presumível, 

portanto, dano moral in re ipsa, independe de prova, imperativo a 

responsabilização da reclamada ante o ilícito praticado, nos termos do 

artigo 927 do Código Civil. Dessa forma, levando-se em consideração as 

circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e 

sociais e os inconvenientes suportados pela reclamante; considerando 

especialmente a conduta negligente da reclamada, fixo o valor da 

compensação pelos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

atentando-se ao fato de que a reparação por dano moral deve servir de 

alento à dor efetivamente sofrida e, ao mesmo tempo, desestimular a 

conduta imprudente da instituição bancária reclamada, ressaltando, 

contudo, que a fixação em valor inferior ao pretendido não importa em 

sucumbência recíproca. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível proposta por 

CLAUDIA BERNADETE KONAGESKI MOREIRA em desfavor de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., para CONDENAR a parte reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à reclamante, sobre o qual 

sobre incide correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por 

cento) a.m., conforme norma do art. 406, do Código Civil, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, a contar do evento danoso, ou seja, data da 

inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes (Súmula 54 do 

STJ). Consequentemente, torno em definitiva tutela antecipada concedida 

nos autos e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em 

julgado desta sentença, em não havendo pagamento voluntário, o 

montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% 

(dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da obrigação 

de fazer fixada na decisão concessiva da liminar. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 03 de setembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 
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nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 03 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO PEREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000174-44.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BENTO PEREIRA DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente, porque 

satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o 

pedido, tornando indispensável dilação probatória. Além disso, os 

documentos aportados nos autos são suficientes para a análise da 

controvérsia; bem como o feito deve ser resolvido nos contornos dos 

princípios que informam o JEC – simplicidade, celeridade e informalidade 

(art. 2º, da Lei n. 9.099/95). Inicialmente acolho a preliminar arguida pela 

Caixa Econômica, uma vez que este Juízo é absolutamente incompetente 

para processar e julgar esta ação em relação a segunda reclamada, que 

deve ser proposta perante a Justiça Federal, a quem compete julgar os 

feitos de interesse de empresa pública federal. Com relação à aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, há de se ressaltar que o caso em 

espécie alberga sua aplicação, visto que o reclamante figura claramente 

como consumidor, pois é titular de conta bancária mantida na instituição 

financeira reclamada e, portanto, utiliza-se os serviços bancários 

vinculados à sua conta, sendo destinatário final do serviço; e, de outro 

lado, a parte reclamada enquadra-se como fornecedora, tal qual dispõe os 

artigos 2º e 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, 

imperioso considerar a responsabilidade objetiva do banco requerido, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tal com já decidiu 

o Superior Tribunal de Justiça: “As instituições bancárias respondem 

objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por 

terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento 

de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, 

porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, 

caracterizando-se como fortuito interno” (REsp n. 1.199.782/PR, Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão). Sem destaque no original. Portanto, o ônus da prova 

competia a parte reclamada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código 

de Processo Civil, sobretudo ante a impossibilidade de se atribuir ao 

requerente o ônus de realizar prova de fato negativo (fornecimento de 

senhas para terceiros), além de se tratar de evidente relação de consumo, 

ainda nos moldes do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. 

Frise-se ainda ser de conhecimento da sociedade em geral, que não há 

sistema de “internet banking” infalível ou absolutamente blindado contra 

fraudes que envolvam transações realizadas no ambiente virtual, 

cabendo, na maioria das vezes, à instituição financeira, demonstrar a 

regularidade dos serviços e das operações imputadas em desfavor de 

seus clientes. Observe-se, na espécie, que os documentos juntados pelo 

reclamante comprovam o pagamento do boleto e embora os argumentos 

defendidos pelo requerido em contestação, não há como se atribuir 

regularidade ao pagamento realizado. Em relação à segurança de sistema 

eletrônico disponibilizado pelas instituições bancárias para operações 

seguras via internet, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no seguinte 

sentido: “Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão bancário. 

Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus 

da prova. - Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônica 

e, tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo 

retirada de numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida por 

este, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do 

fornecedor do serviço, somente possível de ser ilidida nas hipóteses do § 

3º do art. 14 do CDC. - Inversão do ônus da prova igualmente facultada, 

tanto pela hipossuficiência do consumidor, quanto pela verossimilhança 

das alegações de suas alegações de que não efetuara o saque em sua 

conta corrente. Recurso não conhecido”. (REsp n. 557.030/RJ, Rel. 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI). Sem destaque no original. A parte requerida 

não comprovou, inequivocamente, que a parte autora não tenha adotado 

as cautelas que lhe são recomendadas e que estão disponíveis em seu 

site, a todos os usuários de ‘internet banking’. A instituição bancária, por 

outro lado, não pode transferir responsabilidade aos clientes em 

contrapartida às facilidades que lhes oferta, com economia de custos de 

manutenção de postos e agências, pagamentos de adicionais por quebra 

de caixa, contratação de funcionários e seguranças. Neste contexto, 

pode-se concluir que o banco requerido, em razão dos riscos da atividade 

e ao disponibilizar sistemas de operações bancárias via internet, deve ser 

responsabilizado pelas falhas de segurança exclusivo da parte 

requerente. Cabia ao banco trazer aos autos elementos de prova 

documental corroborando suas alegações, conforme determina o artigo 

373, II, do CPC. Não se desincumbiu o requerido do ônus probatório que 

lhe competia, pois não foi exibido nos autos qualquer documento a 

respeito da operação bancária realizada. Cabia a ele a demonstração de 

que o pagamento do boleto em questão foi efetuado pelo reclamante, 

porém, não há nos autos elementos de convicção que viabilizem o 

acolhimento da tese apresentada na contestação de que o uso da senha 

utilizada por meio de aplicativo de celular, consistente na utilização de 

senha e chave secreta para movimentação na conta do autor ou ainda 

‘chave de segurança Bradesco’ são de inteira responsabilidade do titular 

da conta. É certo que o uso desses dispositivos de segurança deve ser 

intransferível, porém, cabe à parte requerida comprovar a regularidade da 

operação financeira, uma vez que dispõe de meios técnicos para tanto, 

dada sua grandiosidade e poderio econômico. Não se pode exigir do 

consumidor, parte economicamente mais fraca, que comprove a fraude de 

terceiro ou, ainda, o não fornecimento de senha para terceiros. Nesse 

sentido o STJ editou a Súmula 479: Súmula 479: As instituições financeiras 

respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno 

relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias. Sem destaque no original. Infere-se, assim, que o 

requerido não prestou de forma adequada e segura o serviço em questão, 

permitindo a ação fraudulenta de terceiros. Com isso, causou danos à 

parte autora, considerando que a responsabilidade decorrente do risco da 

atividade independe da existência de culpa. Devidamente comprovada nos 

autos a falha na prestação de serviços pelo banco, que responde 

objetivamente pelos danos causados, conforme dispõe a Súmula 479 do 

STJ e o artigo 927, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: 

“haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, risco para os direitos 

de outrem”. Como não foi adotada a providência adequada, cabe o 

reclamado arcar com o prejuízo suportado pelo reclamante. Assim, deve o 

requerido restituir ao autor o valor indevidamente debitado de sua conta 

bancária com os consectários legais. Contudo, na forma simples, uma vez 

que o débito na conta do autor não se deu em favor da instituição bancária 

requerida; mas sim em favor de terceiro. Quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, verifico que o reclamante percorreu caminhos possíveis 

na tentativa de encontrar uma solução para o caso junto à instituição 

bancária, sem solução e tendo que recorrer ao Judiciário para obter a 

recomposição do dano. Além disso, a situação descrita nos autos gera 

consequências emocionais, não se tratando apenas de um desconforto do 

cotidiano, sendo, por outro lado, muito além do mero aborrecimento ou 

dissabor. Isso porque do incidente decorreu insegurança e desconforto 

ao reclamante, causando dano moral indenizável, na medida em que, ao 

verificar desfalque de numerário em sua conta bancária, isso lhe gerou 

inegável desgaste, apreensão, angústia e intranquilidade. No que 

concerne ao valor da indenização, esta deve seguir certos parâmetros, 

considerando-se a malícia, o dolo ou o grau de culpa do reclamado e ainda 

a finalidade da sanção reparatória para o que o ato abusivo não mais 

ocorra. A fixação da indenização observará os critérios normalmente 

atendidos pela jurisprudência: valor econômico de origem; natureza, 

extensão e intensidade da ofensa sofrida, com abalo das atividades 

cotidianas; condições pessoais da vítima e repercussão do dano na vida 

particular dela; capacidade econômica do ofensor e disparidade 

econômica entre as partes; grau de culpabilidade e verificação da 

ocorrência de má-fé ou de dolo; histórico anterior de ocorrências 

assemelhadas; eventual contribuição da vítima para o evento; caráter 

preventivo da reparação do dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC). Com 

base em tais critérios, e consideradas todas as circunstâncias 
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mencionadas, fixo da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de compensação pelos danos morais experimentados pelo reclamante. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na reclamação cível proposta por BENTO PEREIRA DA SILVA FILHO em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A., para: (i) CONDENAR o reclamado 

restituir o valor de R$ 905,04 (novecentos e cinco reais e quatro 

centavos) a título de dano material, sobre o qual incide correção monetária 

pelo INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros de 

mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e; (ii) CONDENAR o 

reclamado ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de compensação pelos danos morais experimentados pelo 

reclamante, sobre o qual sobre o qual incide correção monetária pelo 

INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros 

moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme norma do art. 406, do 

Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a contar do evento 

danoso, ou seja, data em que o valor foi debitado da conta do reclamante 

(Súmula 54 do STJ). Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, em não 

havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo da multa diária pela não cumprimento da obrigação de fazer. 

JULGO EXTINTO o processo em relação a segunda reclamada, sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 109 da Constituição 

Federal, artigo 8° da Lei 9.099/95 e do artigo 485, inciso X, do Código de 

Processo Civil. Retifique-se na autuação e na distribuição, bem como no 

Sistema Eletrônico e anote-se a exclusão da Caixa Econômica Federal da 

lide. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 30 de agosto de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 03 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002091-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior (ADVOGADO(A))

ARIELLA MAIELO BARRETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Carlos Humberto de Oliveira Junior (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

A presente tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002190-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE MACIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

ELISANGELA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLEIDA MARI ZILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

AM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002190-68.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CRISTIANE MACIEL DE 

SOUZA, ELISANGELA GOMES DOS SANTOS, CLEIDA MARI ZILIO DA 

SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A., AM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Vistos. I. Relatório. 

Relatório dispensando na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta pronto julgamento no estado no qual se 

encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Em se tratando de relação de consumerista, a cadeia de fornecedores 

responde solidariamente por abusos ou danos, inclusive no que tange à 

má prestação de serviços, com base o art. 14, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor. Tanto a CVC Brasil Operadora e Agência de 

Viagens S/A. e a AM Agência de Viagens e Turismo Ltda. são parceiras e 

obtém lucro, sendo risco de sua atividade normalmente desenvolvida, nos 

termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Assim, as autoras 

podem optar por pleitear judicialmente eventuais danos em face de um ou 

de todos os fornecedores do serviço, não havendo, portanto, falar em 

ilegitimidade de parte ou até necessidade de litisconsórcio das empresas. 

No mérito, o pedido é parcialmente procedente. A questão versa sobre 

relação de consumo e, como tal, regidas pelas regras delineadas no 

Código de Defesa do Consumidor. Diante dessa realidade, aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor, com todas as suas regras e princípios. 

Ora, o contrato de intermediação de serviços de turismo é típico contrato 

de adesão, nos termos do artigo 54 do CDC, pois o consumidor quando 

assina não está aderindo a cada cláusula individualmente, mas ao 

conjunto. Na dúvida, o contrato deve ser interpretado em favor do 

consumidor, diante dos princípios que norteiam o Código de Defesa do 

Consumidor. Ademais, qualquer contrato deve ser interpretado à luz dos 

princípios da boa fé objetiva e da função social do contrato. Além disso, 

diante dessa relação, configura-se a responsabilidade objetiva do 

fornecedor que responde pelo risco da colocação do serviço no mercado, 

competindo-lhe a demonstração de que efetivamente os serviços foram 

eficientemente prestados na forma contratada. Conforme se verifica dos 

autos, as reclamantes adquiriram pacote de viagem para a cidade de 

Cancun, com saída no dia 26.04.2018 e retorno para o dia 01.05.2018, 

incluídas as passagens de ida e volta; bem como, 5 diárias no Grand Park 

Royal Cancun Caribe e diárias em apartamento all inclusive, com 

acomodação em um apartamento triplo deluxe com vista para o oceano; 

além de traslado aeroporto hotel e hotel aeroporto, e ainda seguro viagem 

internacional, pelo valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos e reais) 

por pessoa. Com efeito, as reclamantes, ao chegarem no hotel, 

perceberam que a acomodação não estava de acordo com os termos da 

contratação, e como estavam noutro país tiveram que ajustar a 

acomodação improvisando para que elas pudessem dormir e descansar. 

As tentativas de ligações para solucionar a questão diretamente com a 

agência de viagens foram infrutíferas, de modo que as autoras tiveram 

que permanecer numa acomodação inferior àquela contratada. As 

fotografias juntadas nos autos reforçam as alegações das autoras, pois é 

possível constar que uma das camas é inferior ao padrão mínimo para que 

uma pessoa adulta possa descansar, sobretudo em se tratando de uma 

viagem de férias ou a turismo cujas expectativas em torno do serviço 

contratado são elevadas, justamente porque são momentos em que as 

pessoas buscam tirar o maior proveito possível. A reclamada, por sua 

vez, restringiu-se a afirmar que não houve falha na prestação do serviço 

contratado e acrescenta que a culpa é exclusiva de terceiro já que o hotel 

foi quem não disponibilizou o quarto correto. Entretanto, a reclamada não 

se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a efetiva 

prestação do serviço, tal como contratado. Além disso, a deficiência dos 

serviços, o que fica evidente pelo conjunto probatório, frustrou as 

expectativas das reclamantes, além de ter causado aborrecimentos, 

estresse e preocupações que não são assinalados como mero dissabor 

do cotidiano. Assim, está configurada a ofensa moral decorrente de 

evidente frustração das autoras usuárias dos serviços da agência de 

viagens. Resta, pois, decorrer apenas acerca do quantum indenizatório. 

Embora o critério da fixação do dano fica ao arbítrio do julgador, deve ser 

levado em consideração a repercussão econômica do fato, o dano 

experimentado pela vítima, bem como o grau de dolo e culpa do ofensor. 

Logo, entendo ser desproporcional o valor pretendido pelas autoras. 

Assim, considerando os critérios quanto ao grau de culpa, a gravidade, a 

extensão e a repercussão da ofensa, além da situação patrimonial das 

partes fixo o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada uma 

das reclamantes, em razão da falha na prestação do serviço. Em relação 

ao dano material, conquanto defeituoso as autoras desfrutaram da viagem 

e do serviço, de modo que não se mostra cabível a restituição dos valores 

pagos à agência de viagem, sob pena de enriquecimento indevido das 

autoras. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES a pretensão formulada na reclamação cível proposta por 
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CRISTIANE MACIEL DE SOUZA, ELIZÂNGELA GOMES DOS SANTOS e 

CLEIDA MARIA ZILIO DA SILVA em desfavor de CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A., para CONDENAR as 

reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais) para cada uma das autoras, sobre o qual incide correção monetária 

pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros 

moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme norma do art. 406, do 

Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a contar do evento 

danoso, ou seja, data da viagem em 26.04.2018 (Súmula 54 do STJ). 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

na forma dos artigos 487, inc. I e artigo 490 do Código de Processo Civil. 

Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados do trânsito em julgado desta sentença, em não havendo 

pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo da multa diária pela não cumprimento da obrigação de fazer. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 03 de setembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 03 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002190-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE MACIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

ELISANGELA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLEIDA MARI ZILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

AM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002190-68.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CRISTIANE MACIEL DE 

SOUZA, ELISANGELA GOMES DOS SANTOS, CLEIDA MARI ZILIO DA 

SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A., AM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Vistos. I. Relatório. 

Relatório dispensando na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta pronto julgamento no estado no qual se 

encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Em se tratando de relação de consumerista, a cadeia de fornecedores 

responde solidariamente por abusos ou danos, inclusive no que tange à 

má prestação de serviços, com base o art. 14, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor. Tanto a CVC Brasil Operadora e Agência de 

Viagens S/A. e a AM Agência de Viagens e Turismo Ltda. são parceiras e 

obtém lucro, sendo risco de sua atividade normalmente desenvolvida, nos 

termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Assim, as autoras 

podem optar por pleitear judicialmente eventuais danos em face de um ou 

de todos os fornecedores do serviço, não havendo, portanto, falar em 

ilegitimidade de parte ou até necessidade de litisconsórcio das empresas. 

No mérito, o pedido é parcialmente procedente. A questão versa sobre 

relação de consumo e, como tal, regidas pelas regras delineadas no 

Código de Defesa do Consumidor. Diante dessa realidade, aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor, com todas as suas regras e princípios. 

Ora, o contrato de intermediação de serviços de turismo é típico contrato 

de adesão, nos termos do artigo 54 do CDC, pois o consumidor quando 

assina não está aderindo a cada cláusula individualmente, mas ao 

conjunto. Na dúvida, o contrato deve ser interpretado em favor do 

consumidor, diante dos princípios que norteiam o Código de Defesa do 

Consumidor. Ademais, qualquer contrato deve ser interpretado à luz dos 

princípios da boa fé objetiva e da função social do contrato. Além disso, 

diante dessa relação, configura-se a responsabilidade objetiva do 

fornecedor que responde pelo risco da colocação do serviço no mercado, 

competindo-lhe a demonstração de que efetivamente os serviços foram 

eficientemente prestados na forma contratada. Conforme se verifica dos 

autos, as reclamantes adquiriram pacote de viagem para a cidade de 

Cancun, com saída no dia 26.04.2018 e retorno para o dia 01.05.2018, 

incluídas as passagens de ida e volta; bem como, 5 diárias no Grand Park 

Royal Cancun Caribe e diárias em apartamento all inclusive, com 

acomodação em um apartamento triplo deluxe com vista para o oceano; 

além de traslado aeroporto hotel e hotel aeroporto, e ainda seguro viagem 

internacional, pelo valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos e reais) 

por pessoa. Com efeito, as reclamantes, ao chegarem no hotel, 

perceberam que a acomodação não estava de acordo com os termos da 

contratação, e como estavam noutro país tiveram que ajustar a 

acomodação improvisando para que elas pudessem dormir e descansar. 

As tentativas de ligações para solucionar a questão diretamente com a 

agência de viagens foram infrutíferas, de modo que as autoras tiveram 

que permanecer numa acomodação inferior àquela contratada. As 

fotografias juntadas nos autos reforçam as alegações das autoras, pois é 

possível constar que uma das camas é inferior ao padrão mínimo para que 

uma pessoa adulta possa descansar, sobretudo em se tratando de uma 

viagem de férias ou a turismo cujas expectativas em torno do serviço 

contratado são elevadas, justamente porque são momentos em que as 

pessoas buscam tirar o maior proveito possível. A reclamada, por sua 

vez, restringiu-se a afirmar que não houve falha na prestação do serviço 

contratado e acrescenta que a culpa é exclusiva de terceiro já que o hotel 

foi quem não disponibilizou o quarto correto. Entretanto, a reclamada não 

se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a efetiva 

prestação do serviço, tal como contratado. Além disso, a deficiência dos 

serviços, o que fica evidente pelo conjunto probatório, frustrou as 

expectativas das reclamantes, além de ter causado aborrecimentos, 

estresse e preocupações que não são assinalados como mero dissabor 

do cotidiano. Assim, está configurada a ofensa moral decorrente de 

evidente frustração das autoras usuárias dos serviços da agência de 

viagens. Resta, pois, decorrer apenas acerca do quantum indenizatório. 

Embora o critério da fixação do dano fica ao arbítrio do julgador, deve ser 

levado em consideração a repercussão econômica do fato, o dano 

experimentado pela vítima, bem como o grau de dolo e culpa do ofensor. 

Logo, entendo ser desproporcional o valor pretendido pelas autoras. 

Assim, considerando os critérios quanto ao grau de culpa, a gravidade, a 

extensão e a repercussão da ofensa, além da situação patrimonial das 

partes fixo o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada uma 

das reclamantes, em razão da falha na prestação do serviço. Em relação 

ao dano material, conquanto defeituoso as autoras desfrutaram da viagem 

e do serviço, de modo que não se mostra cabível a restituição dos valores 

pagos à agência de viagem, sob pena de enriquecimento indevido das 

autoras. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES a pretensão formulada na reclamação cível proposta por 

CRISTIANE MACIEL DE SOUZA, ELIZÂNGELA GOMES DOS SANTOS e 

CLEIDA MARIA ZILIO DA SILVA em desfavor de CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A., para CONDENAR as 

reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais) para cada uma das autoras, sobre o qual incide correção monetária 

pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros 

moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme norma do art. 406, do 

Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a contar do evento 

danoso, ou seja, data da viagem em 26.04.2018 (Súmula 54 do STJ). 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

na forma dos artigos 487, inc. I e artigo 490 do Código de Processo Civil. 

Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados do trânsito em julgado desta sentença, em não havendo 

pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo da multa diária pela não cumprimento da obrigação de fazer. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 03 de setembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 03 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002190-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))
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CRISTIANE MACIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

ELISANGELA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLEIDA MARI ZILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

AM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002190-68.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CRISTIANE MACIEL DE 

SOUZA, ELISANGELA GOMES DOS SANTOS, CLEIDA MARI ZILIO DA 

SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A., AM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Vistos. I. Relatório. 

Relatório dispensando na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O feito comporta pronto julgamento no estado no qual se 

encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Em se tratando de relação de consumerista, a cadeia de fornecedores 

responde solidariamente por abusos ou danos, inclusive no que tange à 

má prestação de serviços, com base o art. 14, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor. Tanto a CVC Brasil Operadora e Agência de 

Viagens S/A. e a AM Agência de Viagens e Turismo Ltda. são parceiras e 

obtém lucro, sendo risco de sua atividade normalmente desenvolvida, nos 

termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Assim, as autoras 

podem optar por pleitear judicialmente eventuais danos em face de um ou 

de todos os fornecedores do serviço, não havendo, portanto, falar em 

ilegitimidade de parte ou até necessidade de litisconsórcio das empresas. 

No mérito, o pedido é parcialmente procedente. A questão versa sobre 

relação de consumo e, como tal, regidas pelas regras delineadas no 

Código de Defesa do Consumidor. Diante dessa realidade, aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor, com todas as suas regras e princípios. 

Ora, o contrato de intermediação de serviços de turismo é típico contrato 

de adesão, nos termos do artigo 54 do CDC, pois o consumidor quando 

assina não está aderindo a cada cláusula individualmente, mas ao 

conjunto. Na dúvida, o contrato deve ser interpretado em favor do 

consumidor, diante dos princípios que norteiam o Código de Defesa do 

Consumidor. Ademais, qualquer contrato deve ser interpretado à luz dos 

princípios da boa fé objetiva e da função social do contrato. Além disso, 

diante dessa relação, configura-se a responsabilidade objetiva do 

fornecedor que responde pelo risco da colocação do serviço no mercado, 

competindo-lhe a demonstração de que efetivamente os serviços foram 

eficientemente prestados na forma contratada. Conforme se verifica dos 

autos, as reclamantes adquiriram pacote de viagem para a cidade de 

Cancun, com saída no dia 26.04.2018 e retorno para o dia 01.05.2018, 

incluídas as passagens de ida e volta; bem como, 5 diárias no Grand Park 

Royal Cancun Caribe e diárias em apartamento all inclusive, com 

acomodação em um apartamento triplo deluxe com vista para o oceano; 

além de traslado aeroporto hotel e hotel aeroporto, e ainda seguro viagem 

internacional, pelo valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos e reais) 

por pessoa. Com efeito, as reclamantes, ao chegarem no hotel, 

perceberam que a acomodação não estava de acordo com os termos da 

contratação, e como estavam noutro país tiveram que ajustar a 

acomodação improvisando para que elas pudessem dormir e descansar. 

As tentativas de ligações para solucionar a questão diretamente com a 

agência de viagens foram infrutíferas, de modo que as autoras tiveram 

que permanecer numa acomodação inferior àquela contratada. As 

fotografias juntadas nos autos reforçam as alegações das autoras, pois é 

possível constar que uma das camas é inferior ao padrão mínimo para que 

uma pessoa adulta possa descansar, sobretudo em se tratando de uma 

viagem de férias ou a turismo cujas expectativas em torno do serviço 

contratado são elevadas, justamente porque são momentos em que as 

pessoas buscam tirar o maior proveito possível. A reclamada, por sua 

vez, restringiu-se a afirmar que não houve falha na prestação do serviço 

contratado e acrescenta que a culpa é exclusiva de terceiro já que o hotel 

foi quem não disponibilizou o quarto correto. Entretanto, a reclamada não 

se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a efetiva 

prestação do serviço, tal como contratado. Além disso, a deficiência dos 

serviços, o que fica evidente pelo conjunto probatório, frustrou as 

expectativas das reclamantes, além de ter causado aborrecimentos, 

estresse e preocupações que não são assinalados como mero dissabor 

do cotidiano. Assim, está configurada a ofensa moral decorrente de 

evidente frustração das autoras usuárias dos serviços da agência de 

viagens. Resta, pois, decorrer apenas acerca do quantum indenizatório. 

Embora o critério da fixação do dano fica ao arbítrio do julgador, deve ser 

levado em consideração a repercussão econômica do fato, o dano 

experimentado pela vítima, bem como o grau de dolo e culpa do ofensor. 

Logo, entendo ser desproporcional o valor pretendido pelas autoras. 

Assim, considerando os critérios quanto ao grau de culpa, a gravidade, a 

extensão e a repercussão da ofensa, além da situação patrimonial das 

partes fixo o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada uma 

das reclamantes, em razão da falha na prestação do serviço. Em relação 

ao dano material, conquanto defeituoso as autoras desfrutaram da viagem 

e do serviço, de modo que não se mostra cabível a restituição dos valores 

pagos à agência de viagem, sob pena de enriquecimento indevido das 

autoras. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES a pretensão formulada na reclamação cível proposta por 

CRISTIANE MACIEL DE SOUZA, ELIZÂNGELA GOMES DOS SANTOS e 

CLEIDA MARIA ZILIO DA SILVA em desfavor de CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A., para CONDENAR as 

reclamadas solidariamente ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais) para cada uma das autoras, sobre o qual incide correção monetária 

pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros 

moratórios de 1% (um por cento) a.m., conforme norma do art. 406, do 

Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a contar do evento 

danoso, ou seja, data da viagem em 26.04.2018 (Súmula 54 do STJ). 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

na forma dos artigos 487, inc. I e artigo 490 do Código de Processo Civil. 

Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados do trânsito em julgado desta sentença, em não havendo 

pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo da multa diária pela não cumprimento da obrigação de fazer. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 03 de setembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 03 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO SOUZA NUNES (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN (ADVOGADO(A))

GRAMCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001250-40.2017.8.11.0045. REQUERENTE: AURELIO SOUZA NUNES 

REQUERIDO: GRAMCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos. I. 

Relatório. Relatório dispensando na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. É incontroversa a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor ao caso em análise. Há relação de consumo entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a reclamada, fornecedora de 

serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/90. Com efeito, 

em se tratando de relação de consumo é abusivo retirar do consumidor a 

possibilidade de propor a ação no foro de seu domicílio (art. 101, da Lei n. 

9.078/90). Em se tratando de hipótese em que há proteção ao direito do 

consumidor, revela-se possível a modificação de competência, inclusive 

de ofício, sobretudo quando demonstrado o efetivo prejuízo; ou, ainda, 

quando houver desequilíbrio entre as partes, como no caso dos autos. 

Dessa forma, ainda que o contrato firmado pelas partes tenha fixado o 

foro de Lucas do Rio Verde para dirimir eventuais questões contratuais, é 

caso de aplicação, por analogia, do disposto no art. 101, inciso I, da Lei n. 

8.078/90. Isso porque em se tratando do Código de Defesa do Consumidor 

de norma de natureza cogente, suas disposições devem prevalecer sobre 

a convenção particular, decorrente de contrato tipicamente de adesão, 

pois trata-se de cláusula restritiva de direitos. Desse modo, a cláusula de 

eleição de foro deve ser considerada abusiva e inválida, sobretudo 
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quando constituir obstáculo para a defesa do aderente, dificultando o seu 

comparecimento em juízo, como revela-se o caso dos autos. Na espécie, o 

reclamante declinou seu endereço na cidade de Uberlândia – MG. E, além 

disso, há pedido contraposto formulado pela reclamada, e, em havendo 

necessidade de dilação probatória, o autor ficará em nítida desvantagem 

em relação à reclamada. Ressalte-se ainda que nesse sentido é a 

orientação do Enunciado 89 do FONAJE: “A incompetência territorial pode 

ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis”. Logo, 

inaplicável na hipótese, o disposto na Súmula n. 335 do STF, ante a 

inequívoca afronta ao direito de defesa da contratante. Por conseguinte, 

declaro a incompetência deste juízo para decidir o caso em análise. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA a presente ação de obrigação de fazer com 

pedido de indenização proposta por AURÉLIO DE SOUZA NUNES na em 

desfavor de GRAMCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - ME, com 

fundamento no artigo 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas. Publicação no 

PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 03 de setembro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 03 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002982-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILLIAN GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 05/12/2018, às 14h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002754-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 05/12/2018. às 14:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

ANA MARIA PONTES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000413-48.2018.8.11.0045 REQUERENTE: ANA MARIA 

PONTES DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Nos termos do artigo 

317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar 

nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome (cópia de 

fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de 

telefonia, consumo de água, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, e não se enquadra nos tipos de 

comprovantes sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 07 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001761-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO (ADVOGADO(A))

SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA BORTOLASSI ALBERTI (EXECUTADO)

JOEL NOERI ALBERTI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003444-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY (ADVOGADO(A))

SALETE ONESCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 05/12/2018, às 15h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003597-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003597-12.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia 

de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços 

de telefonia, consumo de água, contrato de locação de com firma 

reconhecida, declaração de residência com firma reconhecida pelo 

proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo com firma 

reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 05 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002195-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROMULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 15917567 e respectivos documentos, INTIMO a parte 

autora para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 19 de 

outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003500-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003500-12.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PAULA DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto etc.,. Determino que a parte Reclamante 

proceda emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 

(s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos o comprovante 

de endereço em nome da parte autora, tais como: contas de água, 

energia, telefone, contrato de locação de imóvel com todas as páginas 

com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo, uma 

vez que, a comprovação da residência em nome da parte é essencial para 

fixação da competência territorial do juízo, inclusive para garantia de 

qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso 

não possua comprovantes de residência em seu nome o reclamante 

deverá comprovar por documento idôneo a relação com a pessoa que 

constará no comprovante de residência. Ressalto que no caso dos 

Juizados Especiais a competência territorial pode ser declarada de oficio 

pelo Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, é documento 

essencial para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 5 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE ZAATREH CENTURION (ADVOGADO(A))

AMELIA TERESINHA MOHR DALLAGOSTINHO (REQUERENTE)

TATHIANE DALLA VECCHIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

RODO BULL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 19 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001532-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

JAELSON FLORENTINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (RÉU)

 

Vistos. Ante a renúncia apresentada no id. 11529391, intime-se o 

requerido a constituir novo Advogado, no prazo de dez dias. Sem prejuízo, 

intimem-se as partes para eu juntem os documentos pessoais do autor, 

para fins de homologação do acordo. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 21 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003317-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN (ADVOGADO(A))

MOACIR BORTOLASSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante das 

petições da parte reclamada, INTIMO a parte autora para manifestação no 

prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 19 de outubro de 2018. Fabio Lucio 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004276-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDO MENON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004276-12.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ARMELINDO MENON 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Considerando o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que 

instalou junto ao Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico 

- NAT, com a finalidade de auxiliar os magistrados na formação de um 

juízo de valor quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à 

saúde, determino, com urgência em razão de pedido liminar, que se 

encaminhe cópia do feito ao referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio 

Técnico), através do malote digital, solicitando-lhes a emissão de Parecer 

Técnico sobre as questões clínicas relativas ao caso em testilha, no prazo 

máximo de 72 (setenta e duas) horas. Aportado aos autos o parecer 

técnico, venham-me, incontinenti, conclusos. Cumpra-se, com urgência. 

Lucas do Rio Verde/MT, 19 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIS NEI CERQUEIRA BATISTA (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000898-82.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ROBIS NEI 

CERQUEIRA BATISTA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA. Visto etc., Determino que a parte Reclamante proceda emenda à 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 

320 do CPC, a fim de que traga aos autos o comprovante de endereço em 

nome da parte autora, tais como: contas de água, energia e telefone 

contrato de locação de imóvel com todas as páginas com firma 

reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo, uma vez que, a 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito 

alegado pela parte reclamante. Caso não possua o comprovante ou esteja 

em nome de terceiro, deverá comprovar a sua relação com o titular do 

comprovante de endereço. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 08 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 113819 Nr: 6011-05.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DE LUCAS 

DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 CERTIFICO que o recurso de apelação de fls. 141/144 é INTEMPESTIVO, 

haja vista que a sentença foi publicada no DJE n. 10270, de 07/06/2018, 

conforme cópia que segue, ao passo em que o aludido recurso foi 

interposto apenas em 31/08/2018, ou seja, mais de 60 (sessenta) dias 

depois. Nesse passo, faço os autos CONCLUSOS, aguardando ulteriores 

determinações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 130427 Nr: 5854-95.2016.811.0045

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE DE CEZARO KIRST
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, EDSON SALLES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21.382, 

KELI DIANA WEBER VERARDI - OAB:15985/B, TAÍSSA MAFFESSONI - 

OAB:18436/O, THUANY PRISCILA ZUANAZZI - OAB:17217/O, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Autos nº 5854-95.2016.811.0045 – código 130427

Vistos.

Converto o julgamento em diligências.

Intime-se o Ministério Público para que traga aos autos a Lei Municipal nº 

911/2002, mencionada na denúncia, no prazo de cinco dias.

Após, nova vista à Defesa, pelo prazo de cinco dias.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 28 de agosto de 2018.

Melissa de Lima Araújo

 Juíza de direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004472-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004472-79.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALEXANDRE JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA, qualificado na inicial, ingressou com 

Reclamação e com pedido de tutela antecipada em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, sustentando, em 

síntese, que ao chegar a sua residência verificou que estava sem energia 

elétrica, fato estranho para o autor, uma vez que não possui nenhuma 

fatura em atraso. Alega que procurou a reclamada para solucionar o 

problema questão, contudo, foi informado que estão com problemas no 

sistema, dizendo-lhe apenas que o corte foi realizado a requerimento do 

proprietário do imóvel requereu, todavia o autor é o verdadeiro 

proprietário. Em virtude da tentativa frustrada em resolver o conflito, 

pleiteia a concessão da tutela de urgência para o fim de determinar que a 

reclamada restabeleça imediatamente o fornecimento de energia. É, em 

síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade 

de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a 

tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de 

tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos 

clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade 

do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao 

direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo 

(natureza cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita 

em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da 

probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. 

No caso em tela, em que o reclamante postula a concessão de tutela 

urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que 

a reclamada restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica, 

considerando que o autor não possui nenhuma pendência financeira. 

Assim sendo, ainda que numa análise superficial dos fatos entendo que 

estão presentes prova apta ao convencimento acerca da verossimilhança 

da tese autoral, o que leva ao deferimento da medida pleiteada. Ante ao 

exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para o fim de DETERMINAR 

que a Reclamada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restabeleça o 

fornecimento da energia elétrica, na residência do autor, a contar da 

intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos 

causados à parte reclamante. Designe-se audiência de conciliação e 

cite-se a Reclamada, constando do chamamento judicial as advertências 

legais da revelia. Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

de justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 19 

de outubro 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004301-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE DAGOSTIM (ADVOGADO(A))

ARMELINDO TRANQUILO AMBROSIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR MIERZVA PALINSKI (REQUERIDO)

ZENI DE FATIMA PALINSKI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004301-25.2018.8.11.0045 Valor da causa: $89,400.00 ESPÉCIE: 

[Citação, Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

ARMELINDO TRANQUILO AMBROSIO POLO PASSIVO: VILMAR MIERZVA 

PALINSKI e ZENI DE FATIMA PALINSKI Certifico e dou fé que, com o 

objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário 

que a parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 19 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001713-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

INTEGRACAO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA 

CATARINA (REQUERENTE)

AMANDA CRISTINE DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GLACIR PEDROSO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002030-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEI SCOPEL (AUTOR(A))

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

JOLCIR SCOPEL (AUTOR(A))

SIDNEI SCOPEL (AUTOR(A))

EDENIR RIGHI (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS BALABAN (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89645 Nr: 3531-25.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON SCAIN & CIA LTDA - ME, AIRTON 

SCAIN, ELIANE SCAIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

de 2 diligências do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 60,00, a guia 

de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 133228 Nr: 49500-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT/2152-B, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FÁTIMA DE GÓES FERMINO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 4.049

 Na sequência a MM.ª Juíza proferiu a seguinte sentença: I- Ante o 

parecer favorável do Promotor de Justiça, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo havido entre as partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por 

sentença. Sem custas remanescentes, em razão da gratuidade e 

honorários da forma pactuada. P.R.I.C. II – As partes desistiram do prazo 

recursal, assim, certifique-se o transito em julgado e arquive-se. III - Nada 

mais havendo a tratar, determino o encerramento do presente termo de 

audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes 

assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 436 Nr: 2209-82.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE MARQUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, RUY MEDEIROS - OAB:4498/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a fim de 

retirar a carta precatória expedida, na secretaria da 6ª (sexta) Vara, nesta 

Comarca, para distribuição no deprecado. Bem como para comprovar a 

distribuição da mesma, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103476 Nr: 524-54.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÕNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLNEY SERPA, TATIELE TURRA TARONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para efetivar 

o pagamento das guias para a distribuição da carta precatória requerida. 

Após o pagamento, a parte deverá juntar o comprovante aos autos por 

meio de petição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97565 Nr: 3998-67.2014.811.0045

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE SALETE CASONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS G.K.E 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUDI GALLI - OAB:6562/B

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Expeça-se 

Carta Precatória para a Comarca de Sinop/MT, para oitiva da testemunha 

Pedro Rondon Filho (p. 76). II – Defiro o prazo de 10 (dez) dias para 

juntada de substabelecimento, conforme requerida. III - Cumprida e 

devolvida a missiva, intimem-se as partes a apresentarem suas alegações 

finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pelo autor. 

Após, conclusos para sentença. IV – Saem as partes intimadas. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Nada mais havendo a tratar, 

determino o encerramento do presente termo de audiência que, lido e 

achado conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94356 Nr: 1311-20.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT-CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH SPEROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:51.634/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Expeça-se 

carta precatória para a Comarca de Goiânia/GO e Sorriso/MT, para oitivas 

das testemunhas arroladas às pp. 187-verso e 188. II – Como não houve 

possibilidade do depoimento pessoal do autor nesta oportunidade, eis que 

o pedido de p. 187 não foi apreciado, portanto, o representante da 

Seguradora não fora intimado para o ato, assim, expeça-se carta 

Precatória para a Comarca de São Paulo/SP (p. 05), para colheita do 

depoimento pessoal do representante da parte autora. III - Defiro o pedido 

de p. 188, quanto à apresentação de documentos pela parte requerida e 

expedição de ofício. IV – A parte requerida sai intimada a apresentar no 

prazo de 15 (quinze) dias, os relatórios diários das variáveis de tensão de 

energia que fora disponibilizadas nas unidades consumidoras. V – 

Oficie-se o INMET, para que no prazo de 15 (quinze) dias, informe ao Juízo 

os registros de chuvas, descargas atmosféricas e ventos nos dias 

10/12/2012 a 12/12/2012, para a região de Lucas do Rio Verde/MT. VI - 

Proceda-se com a juntada de petições pendentes, conforme alerta do 
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sistema Apolo. VII – Cumpridas e devolvidas as missivas, juntada a 

resposta do INMET, bem como apresentados os documentos acima 

indicados, intimem-se as partes as partes para que manifestem-se no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pelo autor. Após, 

conclusos para deliberações. VIII – Consigno que já consta a habilitação 

do Dr. Evandro Cesar Alexandre dos Santos OAB/MT 13431-4, no sistema 

Apolo. IX – Defiro o prazo de 15(quinze) dias para juntada de 

substabelecimentos e cartas de preposição, conforme requerido. X - 

Cumpra-se, às providências necessárias. Nada mais havendo a tratar, 

determino o encerramento do presente termo de audiência que, lido e 

achado conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81705 Nr: 947-19.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANINE SYCHOCKI ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCARIBE LOGISTICA E TRANSPORTES 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-b

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Homologo 

o pedido de desistência da oitiva de testemunhas, conforme acima 

requerido. II – Determino a juntada do documento original de Controle n° 

3700/1, que a empresa Pienza reteve quanto da entrega da mercadoria. III 

- Saem as partes intimadas a apresentarem suas alegações finais no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pelo autor. Após, 

conclusos para sentença. IV - Cumpra-se, às providências necessárias. 

Nada mais havendo a tratar, determino o encerramento do presente termo 

de audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes 

assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112922 Nr: 5454-18.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMAT-CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE - 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 CERTIFICO que em razão dos(a) advogado(a) da parte Requerente não 

estar devidamente cadastrado no Sistema Informatizado Apolo, quando da 

publicação da decisão de fl. 252 impulsiono os autos para republicação do 

deliberado: Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias se 

manifestarem acerca das provas que pretendem produzir, indicado o 

objetivo de sua realização, sob pena de preclusão.

Após, conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 25666 Nr: 3527-95.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que em razão dos(a) advogado(a) da parte Requerente não 

estar devidamente cadastrado no Sistema Informatizado Apolo, quando da 

publicação da decisão de fl. 143 impulsiono os autos para republicação do 

deliberado: Ciência ao exequente das informações obtidas através do 

sistema Infojud (anexo), devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo: de 10 (dez).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003882-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM CORREIA DE BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003882-05.2018.8.11.0045 REQUERENTE: MIRIAM 

CORREIA DE BARROS DA SILVA REQUERIDO: FUNDAÇÃO LUVERDENSE 

DE SAÚDE REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT 

REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO VISTO. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA tendo as partes acima identificadas. Recebo a inicial e 

documentos anexos. Designo audiência de conciliação/mediação, a ser 

realizada perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) deste Juízo, no dia 07 de fevereiro de 2019, às 17:00 horas. 

Proceda a escrivania o agendamento da audiência conciliatória no sistema 

PJE. Cite-se a parte requerida, para comparecer ao ato designado, 

observando o disposto no art. 334, do CPC. Consigno que deverá o Sr. 

Oficial de Justiça, no ato da citação, certificar eventual proposta de 

autocomposição (art. 154, VI, CPC). A audiência de conciliação/mediação, 

não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I). A intimação da 

parte autora para a audiência deverá ser feita na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC), salvo se tratar de parte representada pela 

Defensoria Pública. Consigne-se que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), ressaltando 

que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro o 

pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de outubro de 2018. Gisele Alves 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003982-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

IVONE MARIA CATTANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 103982-57.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, proposta IVONE 

MARIA CATTANI em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. É cediço que a presente ação demanda celeridade 

processual, eis que, se pretende adquirir aposentadoria, requerendo 

concessão de liminar para implantação do benefício pleiteado desde seu 

indeferimento administrativo. Pois bem, tendo em vista a necessidade de 

verificação aprofundada dos requisitos ensejadores para a concessão da 

liminar postulada, necessário se faz que os documentos apresentados 

indicando o início de prova material, quanto ao tempo como segurado 

especial, sejam corroborados por depoimento de testemunhas, assim, 

postergo por ora, a concessão da liminar. A propósito, colaciono 

entendimento jurisprudencial dos Tribunais Regionais pátrios: TRF-4 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 18888 RS 2004.04.01.018888-0 (TRF-4), 

Data de publicação: 06/10/2004, Ementa: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. APOSENTADORIA POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. PESCADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO 
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FUNDADO RECEIO DE DANO. 1. A antecipação da tutela é cabível quando 

comprovado o preenchimento de ambos os requisitos previstos no art. 273 

do CPC. 2. Hipótese em que apenas o implemento do limite etário para a 

concessão do benefício e a presunção de que a atividade de pescador 

não é rentável não constituem fundamentos suficientes para demonstrar a 

efetiva urgência na concessão do benefício, a qual deve ser aferida a 

partir do exame das circunstâncias no caso concreto.3. Cassada a 

antecipação da tutela.4. Agravo de instrumento provido. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. APOSENTADORIA RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo interposto pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - 

contra decisão que, em sede de Ação Ordinária deferiu pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, determinou a concessão do benefício 

de aposentadoria rural antes da audiência de instrução e julgamento. 2. 

Analisando os autos, verifica-se que muito embora exista início razoável 

de prova material baseado nos documentos apresentados com a inicial 

(cópia de certidão casamento, onde consta a profissão do marido da 

requerente como agricultor, ficha de inscrição do associado, emitida pelo 

sindicato de trabalhadores rurais, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

- CCIR, e outros), tais documentos não são suficientes para comprovar em 

definitivo a condição de segurada especial, necessitando a sua 

complementação por meio da prova testemunhal, posto que a mesma ainda 

não fora produzida nos autos. 3. Ora, é firme o entendimento que, em 

sede de antecipação de tutela, não é razoável determinar-se a 

implantação de benefício de modo a impor à Fazenda Pública o imediato 

pagamento de valores, sobretudo em casos nos quais há a necessidade 

de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TRF-5 - AG: 

00031093120144059999 AL, Relator: Desembargador Federal Paulo 

Machado Cordeiro, Data de Julgamento: 30/09/2014, Segunda Turma, Data 

de Publicação: 02/10/2014). No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que o Requerido possa 

oferecer a contestação, e requerer as provas necessárias. Não obstante, 

caso o Requerido apresente contestação nos autos, antes da audiência 

designada, consignando nela a impossibilidade de conciliação, por certo 

restará prejudicado o referido ato, oportunidade em que será aproveitada 

a data para realização da audiência de instrução e julgamento, 

dispensando desde já nova intimação. Ante o exposto, designo o dia 20 de 

março de 2019, às 16h00min, para realização de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. Proceda a escrivania o agendamento do ato no 

sistema PJE. Cite-se o réu na forma requerida para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). 

Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 11 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004035-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

LIRIA SCHEID WOLFART (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004035-38.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, proposta LIRIA 

SCHEID WOLFART em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. É cediço que a presente ação demanda celeridade 

processual, eis que, se pretende adquirir aposentadoria, requerendo 

concessão de liminar para implantação do benefício pleiteado desde seu 

indeferimento administrativo. Pois bem, tendo em vista a necessidade de 

verificação aprofundada dos requisitos ensejadores para a concessão da 

liminar postulada, necessário se faz que os documentos apresentados 

indicando o início de prova material, quanto ao tempo como segurado 

especial, sejam corroborados por depoimento de testemunhas, assim, 

postergo por ora, a concessão da liminar. A propósito, colaciono 

entendimento jurisprudencial dos Tribunais Regionais pátrios: TRF-4 - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 18888 RS 2004.04.01.018888-0 (TRF-4), 

Data de publicação: 06/10/2004, Ementa: PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. APOSENTADORIA POR 

IDADE. SEGURADO ESPECIAL. PESCADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO 

FUNDADO RECEIO DE DANO. 1. A antecipação da tutela é cabível quando 

comprovado o preenchimento de ambos os requisitos previstos no art. 273 

do CPC. 2. Hipótese em que apenas o implemento do limite etário para a 

concessão do benefício e a presunção de que a atividade de pescador 

não é rentável não constituem fundamentos suficientes para demonstrar a 

efetiva urgência na concessão do benefício, a qual deve ser aferida a 

partir do exame das circunstâncias no caso concreto.3. Cassada a 

antecipação da tutela.4. Agravo de instrumento provido. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. APOSENTADORIA RURAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito 

suspensivo interposto pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - 

contra decisão que, em sede de Ação Ordinária deferiu pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, determinou a concessão do benefício 

de aposentadoria rural antes da audiência de instrução e julgamento. 2. 

Analisando os autos, verifica-se que muito embora exista início razoável 

de prova material baseado nos documentos apresentados com a inicial 

(cópia de certidão casamento, onde consta a profissão do marido da 

requerente como agricultor, ficha de inscrição do associado, emitida pelo 

sindicato de trabalhadores rurais, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

- CCIR, e outros), tais documentos não são suficientes para comprovar em 

definitivo a condição de segurada especial, necessitando a sua 

complementação por meio da prova testemunhal, posto que a mesma ainda 

não fora produzida nos autos. 3. Ora, é firme o entendimento que, em 

sede de antecipação de tutela, não é razoável determinar-se a 

implantação de benefício de modo a impor à Fazenda Pública o imediato 

pagamento de valores, sobretudo em casos nos quais há a necessidade 

de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TRF-5 - AG: 

00031093120144059999 AL, Relator: Desembargador Federal Paulo 

Machado Cordeiro, Data de Julgamento: 30/09/2014, Segunda Turma, Data 

de Publicação: 02/10/2014). No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que o Requerido possa 

oferecer a contestação, e requerer as provas necessárias. Não obstante, 

caso o Requerido apresente contestação nos autos, antes da audiência 

designada, consignando nela a impossibilidade de conciliação, por certo 

restará prejudicado o referido ato, oportunidade em que será aproveitada 

a data para realização da audiência de instrução e julgamento, 

dispensando desde já nova intimação. Ante o exposto, designo o dia 02 de 

abril de 2019, às 14h00min, para realização de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. Proceda a escrivania o agendamento do ato no 

sistema PJE. Cite-se o réu na forma requerida para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). 

Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 18 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004006-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MARIA PELICHAN (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004006-85.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA/MISTA COM 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por VANDA MARIA PELICHAN em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. É cediço 

que a presente ação demanda celeridade processual, eis que, se 

pretende adquirir beneficio previdenciário (aposentadoria especial e/ou 

aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de período 

de labor rural). Pois bem. Necessário se faz que os documentos 

apresentados indicando o início de prova material, quanto ao tempo como 

segurado especial, sejam corroborados por depoimento de testemunhas. 

No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de audiência 
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conciliatória, para que o Requerido possa oferecer a contestação, e 

requerer as provas necessárias. Não obstante, caso o Requerido 

apresente contestação nos autos, antes da audiência designada, 

consignando nela a impossibilidade de conciliação, por certo restará 

prejudicado o referido ato, oportunidade em que será aproveitada a data 

para realização da audiência de instrução e julgamento, dispensando 

desde já nova intimação. Ante o exposto, designo o dia 26 de março de 

2019, às 16h00min, para realização de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento. Proceda a escrivania o agendamento do ato no sistema PJE. 

Cite-se o réu na forma requerida para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). 

Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 11 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004165-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

MARLENE APARECIDA CARDOSO BERTOLINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004165-28.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA/MISTA COM 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARLENE APARECIDA CARDOSO 

BERTOLINI em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. É cediço que a presente ação demanda celeridade processual, eis 

que, se pretende adquirir beneficio previdenciário (aposentadoria especial 

e/ou aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de 

período de labor rural). Pois bem. Necessário se faz que os documentos 

apresentados indicando o início de prova material, quanto ao tempo como 

segurado especial, sejam corroborados por depoimento de testemunhas. 

No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a designação de audiência 

conciliatória, para que o Requerido possa oferecer a contestação, e 

requerer as provas necessárias. Não obstante, caso o Requerido 

apresente contestação nos autos, antes da audiência designada, 

consignando nela a impossibilidade de conciliação, por certo restará 

prejudicado o referido ato, oportunidade em que será aproveitada a data 

para realização da audiência de instrução e julgamento, dispensando 

desde já nova intimação. Ante o exposto, designo o dia 27 de março de 

2019, às 15h00min, para realização de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento. Proceda a escrivania o agendamento do ato no sistema PJE. 

Cite-se o réu na forma requerida para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). 

Intime-se a parte Autora. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 17 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003772-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE NARDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003772-06.2018.8.11.0045 AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS REQUERENTE: 

MARIA APARECIDA DE NARDO REQUERIDO: UNIMED NORTE DO MATO 

GROSSO-COOP DE TRABALHO VISTO. Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 24 de janeiro de 

2019, às 09h00min. Proceda a escrivania o agendamento da audiência 

conciliatória, no sistema PJE. Cite-se a requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência (art. 334 do CPC), para comparecer ao ato 

designado, bem como intime-se a parte autora. A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I). Consigne-se que o não comparecimento injustificado do 

autor ou dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo conciliação os réus poderão oferecer 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando 

que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas 

do Rio Verde /MT, 15 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 26936 Nr: 1396-54.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supercal Mineração Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA CANCIAN 

KOCHINSKI - OAB:63.741/PR

 Vistos em correição, conforme determinado pela Portaria n.º 

002/2016/GAB/1º Vara, datada de 03 de Agosto de 2016.

 Analisando os presentes autos, verifica-se que, imediatamente antes de 

serem eles conclusos ao gabinete para o início dos trabalhos 

correicionais, já fora proferido provimento jurisdicional que, ainda, 

encontra-se pendente de cumprimento pela parte ou impulsionamento pela 

Secretaria Judicial.

 Diante do exposto, determino que seja cumprida a 

decisão/despacho/sentença anteriormente proferida.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000173-34.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL MARIE PIERRE CARO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte AUTORA do 

Despacho de ID nº 15934520 para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente o termo de acordo noticiado nos autos, conforme determinado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28226 Nr: 2680-97.2009.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristian Diego Trentin Pereira, kelly Chayane Trentin 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Gisselda Trentin Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Guilherme Godoy Gontijo 

- OAB:25418/GO, Mário Takatsuka - OAB:43.638 SP, Rafael Beraldo 

Barros - OAB:12.970 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, requeira o que entender de direito em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista o decurso do prazo de 

suspensão dantes requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19659 Nr: 2806-21.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Vilella de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:52589/PR, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:7295/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DAS PARTES, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos requerendo o que 

entenderem de direito, tendo em vista a juntada do Auto de Penhora e 

Avaliação de fl. 236 dos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92772 Nr: 2149-35.2014.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSdC, EFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

 AUTOS N.º 2149-35.2014.811.0021 – Código: 92772.

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE RÉQUERIDA: Wellington Souza de Castro e Elaine Ferreira Gonzaga

INTIMANDO: Elaine Ferreira Gonzaga, Cpf: 05501557169, Rg: 2495784-4 

SSP MT Filiação: José Aparecido Gonzaga e Suerlane Almeida Ferreira, 

data de nascimento: 13/11/1997, brasileiro(a), natural de Água boa-MT, 

solteiro(a), do lar, Endereço: Rua F-15, Nº 154, Bairro: Primavera, Cidade: 

Água Boa-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE, acima qualificada(o,s), de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, ou cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, do inteiro 

teor da Sentença proferida nos autos, para que, caso queira, no prazo de 

15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, em termos de 

recurso, por meio de advogado constituído ou pela Procuradoria Estadual 

deste Município.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de processo de apuração de ato infracional 

onde figuram os polos acima qualificados. Tendo em vista o esgotamento 

dos meios para efetivação da localização da parte Elaine Ferreira 

Gonzaga, sem que a mesma fosse encontrada, pelo MM Juiz de Direito 

deste Juízo, foi deferida sua intimação através do presente edital.

DECISÃO/DESPACHO: "[...]Conforme se depreende dos autos, foram 

efetuadas tentativas de intimação pessoal da adolescente e sua genitora, 

contudo, restaram infrutíferas, consignando a certidão que a residência 

encontrava-se abandonada (fl. 198). / Diante disso, considerando a 

necessidade de intimação, o patrono da adolescente pugnou pela sua 

realização por edital, medida esta que se impõe. / 3. Desta forma, defiro o 

pedido de intimação por edital da menor E. F. G., considerando as 

sucessivas tentativas infrutíferas de busca pessoal. / Proceda-se a 

intimação editalícia da menor E. F. G., fixando-o pelo prazo de 20 (vinte) 

dias no átrio do fórum, observando o disposto no art. 257 do Novo Código 

de Processo Civil. / Decorrido o prazo, sem a manifestação da 

adolescente, remetam os autos à Defensoria Pública. / Após, conclusos.".

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor., digitei.

Água Boa - MT, 19 de outubro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Sentença: “[...]Dispositivo / Ante o exposto, com fundamento nos artigos 

112 e 114 do Estatuto da Criança e do Adolescente, julgo procedente a 

presente representação ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, para CONDENAR ELAINE FERREIRA GONZAGA pela prática dos 

atos infracionais análogos aos delitos previstos nos artigos 147 c/c 129, § 

2º, III e IV c/c 29 c/c 61, II, “h” c/c 69, todos do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 

de Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), bem como para 

CONDENAR WELLINGTON SOUZA DE CASTRO pela prática dos atos 

infracionais análogos aos delitos previstos nos artigos 147 c/c 129, § 2º, III 

e IV c/c 29 c/c 61, II, “h” c/c 69, todos do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro). / Passo, então, à aplicação 

da medida socioeducativa cabível ao caso. / Pois bem: conforme já 

analisado, vemos que cabível é a aplicação de medida socioeducativa aos 

adolescentes, eis que já verificada a existência da materialidade e autoria 

infracionais, conforme prevê e exige o artigo 114 caput da lei n.º 8.069/90 

(Estatuto da Criança e Adolescente). / Como é cediço, a lei n.º 8.069/90 

especifica, em seu artigo 112, quais as medidas aplicáveis aos 

adolescentes cuja prática de ato infracional fora verificada: Art. 112. 

Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá 

aplicar ao adolescente as seguintes medidas: I - advertência; II - obrigação 

de reparar o dano; III - prestação de serviços à comunidade; IV - liberdade 

assistida; V - inserção em regime de semi-liberdade; VI - internação em 

estabelecimento educacional; VII - qualquer uma das previstas no art. 101, 

I a VI. Na mesma esteira, prevê o parágrafo 1º do regramento de regência 

citado, que “a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua 

capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração”. No 

caso presente, vemos que incabível é a aplicação da medida de 

advertência, eis que, pela singeleza de tal sanção, entendemos ser ela 

cabível somente nos feitos onde sequer há a necessidade da 

comprovação da autoria infracional, como se pode inferir pela leitura do 

parágrafo único do artigo 114 do Estatuto da Criança e do Adolescente. / 

O mesmo podemos dizer acerca da medida de obrigação de reparar o 

dano, eis que pelo estudo social acostado aos autos é possível perceber 

que eventual reflexo patrimonial no ambiente social onde encontram-se os 

menores inseridos acarretaria sérios prejuízos para a dignidade e 

sobrevivência de seus núcleos familiares. / As medidas de prestação de 

serviços à comunidade e de liberdade assistida esbarram numa questão 

de não somenos vultuosidade: a incapacidade estatal de fazê-las cumprir 

e fiscalizá-las. Portanto, neste específico momento seria no mínimo inócua 

a decretação de tais medidas. / Resta, então, a internação. Ainda que 

assim não fosse, o ato infracional foi praticado, em tese, mediante 

violência à pessoa, o que autoriza a decretação da internação provisória 

nos termos do que dispõe o inciso I do artigo 122 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente: Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada 

quando: I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou 

violência a pessoa; II - por reiteração no cometimento de outras infrações 

graves; III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida 

anteriormente imposta. / Pela normativa citada, não é difícil concluir que a 

prática de lesão corporal, sobretudo, quando praticado em face de mulher 

grávida, ocasionando-lhe a perda de um membro e deformidade 

permanente é um ato deveras grave e, notadamente, praticado com 

violência ou grave ameaça. / Ademais, pelas declarações colhidas, a 

vítima, temendo represálias, não teve coragem nem se quer de comunicar 

a autoridade policial sobre o ocorrido, sendo o fato descoberto em 

decorrência de investigações de casos diversos. / Nesse diapasão, a 

internação, mostra-se condizente com a necessidade que há de dotá-los 

de maiores responsabilidades, mormente para educá-los para sua vida 
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adulta. / Ademais, embora possa parecer contraditória a aplicação de uma 

medida de internação com a necessidade de reeducação e 

ressocialização, na prática não é o que ocorre na hipótese dos autos. / 

Com efeito, entendo que o período em que eles permanecerem internados, 

tendo acompanhamento psicológico adequado, poderão repercutir de 

forma positiva em seu comportamento, fazendo-os refletir e ter 

consciência que seus atos têm consequências, ao contrário do que 

acreditam, o que permitirá uma reavaliação da forma com que deverão 

comportar-se doravante. / Diante do exposto, determino, nos moldes do 

artigo 121 da lei n.º 8.069/90, a internação de ambos os adolescentes 

ELAINE FERREIRA GONZAGA e WELLINGTON SOUZA DE CASTRO. / Nos 

termos do § 2º do art. 121 da Lei nº 8.069/90, deixo de fixar prazo 

determinado, devendo o princípio da brevidade ser observado mediante a 

realização de avaliações periódicas, sendo que a primeira deverá ser 

realizada dentro de até 06 (seis) meses. / Intimem-se as partes para fins 

recursais, sendo que os representados deverão ser intimados 

pessoalmente em respeito à regra do art. 190 da Lei nº 8.069/90. / Não 

havendo recurso, expeça-se o necessário para que seja cumprida a 

medida imposta. / Fica terminantemente proibida a execução da medida 

nos mesmos autos do processo de conhecimento, em atenção ao artigo 

11 caput da Resolução n.º 165/12 – CNJ. / Acaso residam os menores em 

outra Comarca, os autos de executivos da medida socioeducativa deverão 

ser remetidos ao juízo competente no prazo improrrogável de 72 (setenta 

e duas) horas, à par do que dispõe o artigo 12 caput da resolução em 

apreço. / Após a expedição da guia definitiva, arquivem-se os autos. / 

Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 141, parágrafo 2º da lei 

n.º 8.069/90. / Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. / Dou esta 

por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. / 

Intimem-se. / Cumpra-se.”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31486 Nr: 486-90.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Nicleto Sbruzzi, Edilia Camargo Sbruzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 1 – Diante da necessidade de apurar o real valor do débito exequendo, 

NOMEIA-SE o IPC – Instituto de Perícias Científicas, que servirão 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.

 2 – INTIME-SE o perito judicial nomeado para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, I do CPC).

 3 – Após, INTIMEM-SE as partes para manifestar acerca da proposta no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, §3º do Código de 

Processo Civil.

 4 – Em seguida, INTIME-SE a parte executada, nos termos do art. 95, do 

CPC para o adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser 

depositado em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal 

fim.

 5 - Posteriormente, INTIME-SE o perito para informar a data em que iniciará 

a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes.

 6 - Após, o perito nomeado deverá entregar o laudo em cartório no prazo 

de 30 (trinta) dias, devendo as partes ser intimadas do referido para se 

manifestarem, caso queiram, consignando o prazo de 15 (quinze) dias.

7 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 8 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85658 Nr: 173-27.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Pereira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT

 1 – A fim de conferir efetividade ao título executivo judicial, com 

fundamento no art. 536, §1º do Código de Processo Civil, INTIME-SE 

pessoalmente o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra a obrigação de fazer consistente na edição de ato normativo 

destinado à reintegração da autora ao cargo anteriormente ocupado.

 Do contrário, será aplicada multa diária cominatória no importe de R$ 

200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de sua majoração caso se mostre 

necessário.

 2 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem a comprovação do atendimento do item 

“1”, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação (artigo 525 do CPC).

3 – De outro lado, quanto ao cumprimento de obrigação de quantia certa 

pelo Município de Água Boa/MT, INTIME-SE a Fazenda Pública devedora na 

pessoa de seu representante judicial mediante remessa dos autos em 

carga para, no prazo de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a 

execução, ex vi do artigo 535 do CPC .

4 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, 

este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora com espeque no artigo 98 do CPC.

5 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31816 Nr: 816-87.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz João Nalin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo Antonio Barbosa 

Loureiro - OAB:30.069/GO, Jesuíno Barbosa Júnior - OAB:11858/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 1 – CUMPRA-SE a decisão nos autos em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1033993 Nr: 4318-53.2018.811.0021

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilga Nalin, Mara Cristina Nalin, Márcia Regina Nalin, 

Marcelo Nalin

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo Antonio Barbosa 

Loureiro - OAB:30.069/GO, Jesuíno Barbosa Júnior - OAB:11858/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A habilitação processual em decorrência de sucessão foi distribuída 

como incidente de forma autônoma.

 O art. 691 do CPC estabelece que, o pedido será autuado em apartado, 

caso haja impugnação e houver necessidade de dilação probatória.

Entretanto, como se trata da fase inicial da sucessão processual, é 

incabível a autuação, prima face, da habilitação, isso porque sequer houve 

a angularização da relação processual de modo a aplicar de pronto a 

segunda parte do dispositivo acima.

 Sendo assim, este Juízo DETERMINA o cancelamento da distribuição do 

presente feito, devendo a petição inicial e os documentos juntados na 

demanda principal, em sintonia com o art. 691 do Código de Processo Civil.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109198 Nr: 1976-40.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 
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OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Nos termos do art. 880 do CPC, AUTORIZA-SE o credor a alienar por 

sua própria iniciativa o veículo penhorado e avaliado à fl. 89.

 CONSIGNE-SE o prazo de 06 (seis) meses para a alienação particular do 

bem, devendo diligenciar e demonstrar que buscou maneiras para a 

efetivação do ato dentro deste período, sob pena de inviabilizar eventual 

pedido de alienação judicial.

 2 – O credor deverá colacionar os autos a minuta contratual com a 

qualificação do possível adquirente do bem, como também a forma de 

pagamento, que poderá ocorrer de maneira parcelada, utilizando-se como 

preço mínimo o da avaliação.

 3 – Na hipótese de alienação do bem em parcelas sucessivas na forma 

acima, deverá o adquirente prestar em favor do credor, garantia real ou 

fidejussória idônea (carta de fiança bancária) do montante pendente de 

inadimplemento.

 4 – Este Juízo faculta ao credor a contratação de corretor devidamente 

credenciado ao conselho profissional para a alienação do veículo, ficando 

consignado que o exequente deverá efetuar o pagamento de comissão no 

importe de 5 % (cinco) por cento sobre o valor total do negócio jurídico 

realizado.

 5 – Na hipótese de concretização da venda do bem na forma acima, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, possa 

tomar conhecimento da alienação, bem como manifestar o que entender de 

direito.

 6 – Após, observado o prazo consignado de 06 (seis) meses, não sendo 

realizada a avaliação ou na hipótese de sua concretização, neste caso, 

depois de intimado o executado, INTIME-SE o exequente para que requerer 

o que entender de direito.

 7 – Sem prejuízo do cumprimento das providências acima, diante da 

manifestação do exequente (fls. 84/85), EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

avaliação e remoção em favor do credor acerca dos bens móveis 

indicados à fl. 50, observando-se o disposto no art. 838 do Código de 

Processo Civil.

Pelo que consta do requerimento do exequente, ele fornecerá os meios 

para o cumprimento da medida de penhora, avaliação e remoção.

 8 – Realizados os atos acima, INTIME-SE o executado na pessoa do seu 

advogado (art. 841, §1º do Código de Processo Civil), ou pessoalmente 

(art. 841, §2º) para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre a 

constrição patrimonial (art. 841 do CPC) e a avaliação (art. 872, §2º do 

CPC).

 9 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

10 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 11 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114786 Nr: 5301-23.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Machado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz de Souza, Leila Miriam Gilbert de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miriam Rodrigues de Souza 

- OAB:OAB/GO 38.902, Olivier Pereira de Abreu - OAB:12.829-GO

 1 – INTIME-SE o Sr. Jerson de Souza Marinho no endereço indicado pelo 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca da 

penhora realizada à fl. 82 diante do fato de que a avaliação é errônea, 

este Juízo DETERMINA que o Oficial de Justiça promova, no prazo de 10 

(dez) dias, novo ato de forma individualizada das referidas áreas a fim de 

que possa permitir à sua alienação separada, como solicitado pelo credor, 

nos termos do art. 872, §1º, I e II e §§2º e 3º do CPC. 3 – Realizada nova 

avaliação na forma acima consignada, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar acerca do laudo a ser apresentado, consignando-se o prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 4 – Sendo concluída a 

avaliação, não havendo impugnação, nos termos do art. 875 do CPC, este 

Juízo DETERMINA a realização de expropriação do imóvel registrado na 

matrícula n. 4.601 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT, 5 – 

Realizadas as providências acima, DESIGNE-SE o Sr. Gestor data para a 

expropriação do bem penhorado em alienação judicial (mat. 4.601 do CRI 

de Água Boa/MT), observando-se que o bem será expropriado em primeira 

praça no mínimo do montante designado na avaliação, e na hipótese de 

venda em segunda praça o equivalente pelo menos a 60 % (sessenta por 

cento) da avaliação (art. 891, parágrafo único CPC). 6 – NOMEIA-SE como 

leiloeira oficial urbano a Sra. Cirlei F. Balbino da Silva, JUCEMAT sob nº. 

022 em conjunto com o leiloeiro Joabe Balbino da Silva, inscrito na 

FAMATO sob nº. 067/20137 8 – INTIMEM-SE para esses atos, 

pessoalmente, o devedor (art. 889, inciso I do CPC) e eventuais credores 

hipotecários ou senhorios diretos, ao menos 05 (cinco) dias antes da 

primeira praça ou leilão (art. 889 CPC). 11 – DIVULGUEM-SE via rádio local 

(art. 887, §5º do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113621 Nr: 4510-54.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPV, Dyego Vasconcelos Brasileiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Valério Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Ávila Vasconcelos - 

OAB:OAB/MT 18.110, Samuell da Silva Ribeiro - OAB:OAB/MT 

15689-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 1 – No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no 

art. 99, §2º do CPC , aliado à impugnação da ré, INTIME-SE o autor (DJE) 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a 

concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido.

 2 – Após, venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 8131 Nr: 621-15.2004.811.0021

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCASOM - Wires Mauro Gomes, Wires Mauro Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGENES DE OLIVEIRA FRAZÃO 

- OAB:1.677/GO, Diógenes de Oliveira Frazao - OAB:1644/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 Trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada por 

LOCASSOM – WIRES MAURO GOMES em face de MUNICIPIO DE 

COCALINHO, todos qualificados no encarte processual.

 Realizados alguns atos processuais, as partes compuseram acerca do 

objeto desta demanda conforme fls. 237/138.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), estando 

também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104 do Código Civil de 2002, à medida que se 

impõe é a sua homologação judicial.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 237/238), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109999 Nr: 2438-94.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandeir Ferreira & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A citação por edital tem lugar quando a parte a ser citada não for 

encontrada, devendo ter sido esgotados todos os meios razoáveis de sua 

localização, haja vista que essa modalidade de comunicação do 

executado acerca de determinada demanda é medida extrema e que só 

deve ser utilizada quando tentada todas as formas e meios de encontrá-lo 

pessoalmente a fim de viabilizar o exercício da defesa.

 1 – Não há falar em esgotamento de diligências visando à localização da 

parte devedora, razão pela qual este Juízo INDEFERE o pedido de fl. 21.

 2 – INTIME-SE o exequente para que diligencie no sentido de promover a 

citação pessoal do executado, devendo isto acontecer no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de arquivamento do processo.

 Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas buscas possíveis de forma 

razoável e, mesmo assim a informação pretendida não foi alcançada.

 Deve, inclusive, referida parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas disponíveis.

3 – CUMPRA-SE. INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105013 Nr: 5227-03.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Souza Filho - 

OAB:OAB/GO 12.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação reivindicatória de aposentadoria por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência da disponibilização dos 

numerários decorrentes da expedição de requisição de pequeno valor 

(RPV), conforme os documentos à fl. 95, sendo pleiteado pela credora o 

levantamento dos valores.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93147 Nr: 2456-86.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dominga de Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:OAB/GO 29.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112229 Nr: 3752-75.2016.811.0021

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Filinto Filho, Marcio Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE a presente ação, 

com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de decretar a interdição de MARCIO BISPO DA 

SILVA, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, nomeando-lhe curador seu irmão ELOI FILINTO FILHO, 

brasileiro, casado, portador da C.I. RG n. 1893695-4 SSP/MT e do CPF n. 

003.522.301-42, residente e domiciliado na Rua 01, n. 65, Bairro Cristalino, 

em Água Boa/MT, nos termos art. 755, I do CPC.

Em obediência ao disposto no art. 755, §3º do CPC, inscreva-se a 

presente interdição no registro de pessoas naturais e imediatamente 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que 

estiver vinculado o Juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 

(uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias, constando do edital o nome da interdita e da curadora, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que a interdita poderá praticar autonomamente.

De acordo com o disposto no artigo 1.012, §1º, VI do Código de Processo 

Civil, a sentença de interdição produz efeitos desde logo, dispensando-se, 

portanto, o prazo para o trânsito em julgado.

Isento de custas ante a concessão da gratuidade judiciária.

Após as formalidades legais, ARQUIVE-SE, com as anotações e baixas de 

estilo.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107048 Nr: 858-29.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio João de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por NOEMIA GONÇALVES 

FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

ambos qualificados nos autos, visando o recebimento de quantia certa.

 Realizados alguns atos e devidamente intimado, a autarquia executada 

apresentou novos cálculos às fls. 87/90, em ocasião que a autora 

manifestou concordância (fl. 92).

 Vieram os autos conclusos.

 Fundamenta-se. Decide-se.

Ante o exposto:

1 – Este Juízo HOMOLOGA os cálculos às fls. 87/90.

2 – EXPEÇA-SE Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento 

conforme cálculo acima noticiado, com fundamento no artigo 535, §3º, II do 

CPC.

3 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

 4 – Com a expedição, INTIME-SE a parte exequente para levantamento do 

alvará em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

6 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92898 Nr: 2247-20.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga Gonçalves, Maria da Conceição 
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Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE a devedora na pessoa de seu representante judicial 

mediante remessa dos autos em carga para, no prazo de 30 (trinta) dias, e 

nos próprios autos, impugnar a execução complementar de sentença, ex 

vi do artigo 535 do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, INTIME-SE a parte credora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito 

da defesa oposta pela parte executada.

 4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Água Boa/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100169 Nr: 2338-76.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egon Alberto Heck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A. - Vivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100062 Nr: 2269-44.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilian Aguiar Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:OAB/MT 19.916

 Trata-se de ação de procedimento ordinário ajuizada por ODETE GOMES 

DA SILVA em face de WILIAN AGUIAR ALVES, todos qualificados no 

encarte processual.

 Realizados alguns atos processuais, as partes compuseram acerca do 

objeto desta demanda conforme fls. 84/87.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), estando 

também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104 do Código Civil de 2002, à medida que se 

impõe é a sua homologação judicial.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 84/87), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105459 Nr: 5437-54.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Terezinha Telma Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 24360 Nr: 3653-86.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Biasibetti Behenn, Edson Luiz Behnen, 

Francisco José Behnen, Marisa Biasibetti Behenn & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE o exequente para que manifeste acerca da alegação de 

parcelamento informada no processo em apenso.

 2 – Em seguida, remetam-se os autos CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1033638 Nr: 4088-11.2018.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Luiz Behnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geison Bissolotti - 

OAB:OAB/MT 21.979-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, cumpre analisar o efeito sob o qual os embargos do devedor 

devem ser recebidos, sendo certo que a regra passou a ser o 

recebimento sem efeito suspensivo, consoante o art. 919 do Código de 

Processo Civil .

 Por outra via, o parágrafo 1º do referido dispositivo permite, 

excepcionalmente, o recebimento dos embargos com efeito suspensivo, 

quando pleiteado pelo embargante e preenchido os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

 No caso exame, em que pese o embargante afirmar que houve constrição 

patrimonial em sua conta bancária reservada para poupança, não foi 

acostado documento idôneo que possa indicar a constrição na forma 

afirmada, tampouco não se vislumbra no processo executivo principal em 

apenso (Código n. 24360).

 Não havendo termo de penhora no processo de execução em apenso, 

como também inexistindo elementos sumários instruídos com a petição 

inicial que possa demonstrar a constrição, este Juízo entende que inexiste 

garantia acerca do débito exigido, o que impede a concessão de efeito 

suspensivo.

 1 – Ante o exposto, este Juízo RECEBE os embargos opostos pela parte 

devedora sem efeito suspensivo, com supedâneo no art. 919, §1º do CPC.

 2 – INTIME-SE o embargado para, querendo, oferecer resposta no prazo 
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de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.

3 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 3009 Nr: 588-64.2000.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ferreira Leal, Beatriz Ferreira Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluisio de Alencastro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natalino Ivo da Paixão Junior - 

OAB:OAB-GO 25474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arinan C Alencastro Veiga - 

OAB:23522/GO, JOEL ALENCASTRO VEIGA - OAB:OAB/GO 3.944, Ney 

Batista Pouzo - OAB:OAB/GO 15.874

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38207 Nr: 2809-34.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lídia Silva do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida a seguinte decisão:

1. Diante do requerimento da advogada, este Juízo DEFERE o pedido de 

prova oral emprestada produzida nesta demanda.

2. Desta feita, PERMANEÇAM os autos conclusos para prolação de 

sentença

3. CUMPRA-SE.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1023114 Nr: 4958-90.2017.811.0021

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFCS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida a seguinte decisão:

1. AGUARDE-SE o retorno das missivas para a inquirição das 

testemunhas.

 2. Posteriormente, com a realização da produção de prova oral em 

audiência, não havendo outros requerimentos, este Juízo DECLARA o 

encerramento da fase instrutória.

 2. As partes saem intimadas para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, possam apresentar razões finais escritas, no termos do art. 364, §3º 

do CPC.

 3. Em seguida, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para 

parecer, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias.

 4. Em seguida, CONCLUSOS para prolação de sentença.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

Juizado Especial Cível e Criminal

Portaria

PORTARIA N.º 02/2018

O DOUTOR JEAN LOUIS MAIA DIAS, MERITISSIMO JUIZ DE DIREITO DO 

JUIZADO ESPECIAL EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DDESTA COMARCA DE 

AGUA BOA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...

CONSIDERANDO a possibilidade de o Juiz de direito do Juiz\ado Especial 

encontrar-se ausente da Comarca no período aprazado para o 

encaminhamento das notas fiscais e relatórios para pagamentos dos 

servidores credenciados ao FUNAJURIS;

CONSIDERANDO que poderá haver prejuízos nos vencimentos dos 

servidores credenciados no Juizado Especial em caso de atraso no 

encaminhamento das notas fiscais e relatórios, uma vez que necessitam 

de assinatura digital do Magistrado;

CONSIDERANDO a possibilidade de o Juiz do Juizado Especial autorizar o 

Gestor Geral atestar e assinar os Relatórios dos Profissionais 

Credenciados no Juizado Especial;

R E S O L V E:

AUTORIZAR o servidor investido na função de Gestor do Juizado Especial 

a atestar e assinar os Relatórios dos servidores credenciados no Juizado 

Especial, devendo uma cópia da presente Portaria ser encaminhada ao 

Departamento competente.

 P.R.I.C. dando ciência aos interessados.

Água Boa, 09 de outubro de 2018.

 JEAN LOUIS MAIS DIAS

Juiz de Direito do juizado Especial em Substituição legal

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000297-20.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES (ADVOGADO(A))

CLEIDIANE MARQUES ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HOTAVIO MARQUES GONÇALVES (REQUERIDO)

GEOVANA MARQUES GONÇALVES E LUIZ HOTAVIO MARQUES 

GONÇALVES (REQUERIDO)

 

Autos n.° 1000297-20.2018 Vistos. Em análise superficial, entendo 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, 

recebo a petição inicial e determino o seu processamento. Postergo a 

analise do pleito liminar para após a realização de estudo psicossocial 

pelos profissionais cadastrados nesta Comarca e manifestação Ministerial. 

Assim, determino a realização de estudo psicossocial a ser realizado 

pelos profissionais cadastrados nesta Comarca, DEVENDO apresentar o 

relatório no prazo de 15 (quinze) dias. Com o relatório, dê-se vistas ao 

Ministério Público Estadual para manifestação e/ou requerer o que 

entender necessário, pelo prazo legal. Após, tornem os autos conclusos 
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para deliberações. Postergo a analise do pleito liminar para após a 

realização de estudo psicossocial pelos profissionais cadastrados nesta 

Comarca e manifestação Ministerial. Intimações e diligências necessárias. 

Às providências. Cumpra-se. Alto Araguaia - MT, 14 de setembro de 2018. 

IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67107 Nr: 2786-52.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANE CAROLINE CANDIDA KIRIZAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67101 Nr: 2780-45.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA BARBOSA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67098 Nr: 2777-90.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67096 Nr: 2775-23.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO, 

LEIDIANE RIBEIRO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67081 Nr: 2760-54.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLÁVIA APARECIDA ALVES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67064 Nr: 2748-40.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIO KOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 19485 Nr: 209-82.2007.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA SEVERINO, ILDEFONSO ALVES SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL MARIA RODRIGUES (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, CARMEM LÚCIA MELO DE ABREU - OAB:2.648, DIOGO 

MELO DE ABREU - OAB:8.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, atendidas as exigências legais, estando os impostos devidamente 

recolhidos/isentos, com arrimo no art. 654 do CPC, acompanho a 

manifestação ministerial, e homologo a partilha, e, por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente inventário, nos termos do art. 

art. 487, inciso I do CPC.Com o pagamento das custas caso existentes, 

expeça-se o formal de partilha, procedendo às averbações 

necessárias.Após, o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades 

legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se realizando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia - MT, 15 de outubro de 2018. IVAN 

LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 Cod. Proc.: 83869 Nr: 3424-17.2017.811.0020

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDN, PID

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 83869

Vistos.

Inicialmente, constato que não foi concedido vistas pela Secretaria a 

Defensoria Pública, DEVENDO ser providenciado tal ato, conforme 

determinação de referência 79.

Em sequencia, desde já, DEFIRO o requerido pelo Ministério Público na 

referência 90, DEVENDO a Senhora Gestora solicitar aos profissionais 

cadastrados nesta Comarca que providenciem no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Com o relatório, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, pelo 

prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 78817 Nr: 450-07.2017.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: REYLLA RODRIGUES CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE 

BRANCA-MT, MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, frente às argumentações expendidas, e com arrimo no 

entendimento doutrinário, jurisprudencial, bem como estribado no artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil amarrado ao 

artigo 1º da Lei 12.016/2009 jungido ao artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão grafada na exordial 

para NEGAR a ORDEM DE SEGURANÇA a Impetrante no mérito, 

confirmando a decisão que indeferiu a liminar no pretérito.

 Isenção legal de custas, despesas e honorários sucumbências ut súmula 

512 do STF e artigo 25 da Lei 12.016/2009.

Após o trânsito em julgado, e as anotações e baixas de estilo 

ARQUIVE-SE o presente feito.

 Publique-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85677 Nr: 4303-24.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO SALLES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO SALLES DE SOUZA, Cpf: 

02425960104, Rg: 1.958.476-8, Filiação: João José de Souza e de Julia 

Silva Salles, data de nascimento: 01/08/1987, brasileiro(a), natural de Alto 

Araguaia-MT, solteiro(a), funileiro ( dc* ), Telefone 66/9928-5248. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em desfavor de Fábio Salles de Souza, acima qualificado, pela 

suposta prática do crime previsto no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3688/41 

com as implicações da Lei nº 11.340/2006. Consta na denúncia que no dia 

15/06/2017, na Rua Barbatimão, Parque do Cerrado, Alto Araguaia, o 

denunciado praticou vias de fato contra sua ex-convivente Lais Andréia 

Barbosa da Silva. A vítima e seus filhos estavam a caminho da residência, 

quando o denunciado interceptou a trajetória deles com o intuito de 

acompanhá-los. No caminho, o acusado começou a proferir ofensas 

contra Laís, tomou seu celular e o arremessou ao solo. Após, a empurrou, 

contudo a ofensa não causou lesão.

Despacho: Código: 85677Vistos, 11ª Semana “Justiça pela Paz em 

Casa”.Haja vista o teor da certidão de referência 19 e o requerido na 

manifestação Ministerial na referência 26, proceda-se a citação do 

Denunciado pela forma editalícia, nos termos do artigo 361 e ss do Código 

de Processo Penal. Transcorrido o referido prazo, sem manifestação, 

dê-se vistas ao Ministério Público Estadual para se manifestar e/ou 

requerer o que entender de direito, pelo prazo legal.Intime-se.Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário.Às providências. Alto Araguaia/MT, 

21 de agosto de 2018.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA HELOISA 

MICHELONI, digitei.

Alto Araguaia, 19 de outubro de 2018

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 77020 Nr: 4749-61.2016.811.0020

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOMBASSARO E BOMBASSARO LTDA, JORGE 

ANTÔNIO BOMBASSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:156817, ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - 

OAB:SP/146977

 Em cumprimento ao provimento 56/2007 da CGJ, Intimo Vossa Senhoria 

para no prazo de 10 (dez) dias, especificar as provas que deseja produzir 

justificando-as ou se são pelo julgamento antecipado da lide.

Carlos Henrique F. Foz - analista judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 82627 Nr: 2751-24.2017.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA SOARES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE FIGUEIREDO DOS 

SANTOS NOVAIS - OAB:24385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Nos termos da legislação vigente CNGC e provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para recolhimento 

do preparo da precatória expedida no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83224 Nr: 3074-29.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SANTOS BIGNELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terceiros Não Identificados

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 381 de 949



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - 

OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O, MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - 

OAB:15828-MT

 Código n.° 83224

Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir 

– justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 19 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 97970 Nr: 3296-60.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE NONATO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos André Schwingel - 

OAB:8957/MT

 Código n.º 97970

Vistos.

Haja vista que na data anteriormente designada para realização de 

audiência (18/09/2018), este Magistrado estará gozando de folgas 

devidamente autorizadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, redesigno a oralidade para o dia 13 de novembro de 2018, 

às 15h30min. (horário oficial do Estado). Devendo a Senhora Gestora 

proceder às respectivas intimações que se fizerem necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 13 de setembro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 59995 Nr: 2427-39.2014.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §3°, inciso 

IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Condeno o Requerente ao 

pagamento de custas processuais, caso existente.Em havendo 

requerimento defiro o desentranhamento das peças que instruíram a 

inicial.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.P. R. 

I. Cumpra-se.Alto Araguaia - MT, 17 de maio de 2018.IVAN LÚCIO 

AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69571 Nr: 519-73.2016.811.0020

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE INACIO FILHO - 

OAB:11645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75391 Nr: 3684-31.2016.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAULER GOES EPP, HAULER GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - DIHOGO DE 

CASTRO FONSECA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Mandado de Segurança com Pedido Liminar, 

proposta por Hauler Goes EPP, em face do Estado do Mato Grosso.

 Considerando o lapso temporal da presente demanda, e que sendo 

intimada para se manifestar sob pena de extinção, conforme Ref. 21, 

todavia quedou-se inerte.

Diante de tal situação, resta demonstrado tacitamente o desinteresse no 

prosseguimento do feito.

Dispõe o artigo 485, inciso III, CPC: “Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito: III- Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.” 

(g.n.)

Portanto, flagrante a desídia do requerente, julgo EXTINTA a presente, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos III, do Código 

Processual Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 70552 Nr: 917-20.2016.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTA LOPES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ZAFFALON - 

OAB:318963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 70552

Vistos.

Haja vista que nos autos em apenso a Exequente concordou com o valor 

apresentado pelo Executado, e ainda, requereu a limitação em 60 

(sessenta) salários mínimos, DETERMINO:

 I – translade as petições juntadas na data de 26/04/2017 e referência 05, 

dos autos em apenso de código n.° 14278;

 II – após, remeta à Contadoria Judicial para proceder à realização do 

calculo, nos termos requeridos pelo Exequente.

 Cumprida as determinações, tornem os autos conclusos para 

deliberações.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 19 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 60851 Nr: 32-40.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A ZAIDEN - ME, LUIZ ALBERTO ZAIDEN, 

RITA DE CÁSSIA CAVALCANTI ZAIDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 60851

Vistos.

Inicialmente, consta na referência 47, embargos a execução. Assim, 

DETERMINO a Senhora Gestora que proceda a distribuição dos mesmos.

 No mais, intime-se o D. Advogado do Exequente, para se manifestar e/ou 

requerer o que entender de direito quanto ao contido na referência 46, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos dos 

incisos IV e VI do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo com ou sem manifestação, certifique e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 19 de outubro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 79937 Nr: 1188-92.2017.811.0020

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 79937

Vistos.

 Tratam-se os autos de Ação de divórcio c/c pedido de pensão alimentícia 

e guarda c/c partilha de bens e dívidas interposta por Ludimila Luiza de 

Carvalho e Silva em face de Josemar Epaminondas e Silva, ambos 

devidamente qualificados.

 Constato que a Requerente e o Requerido não encontram em convivência 

matrimonial, ao passo que, cabendo neste momento apenas a decretação 

do divórcio, conforme §6° do artigo 226 da Constituição Federal, in verbis:

 “Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado.

 ...

§6°. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

 Desse modo, sem delongas, tenho que, a dissolução do casamento civil é 

fato constatado nos autos, acarretando/possibilitando o julgamento parcial 

do mérito, conforme dispõe o inciso I do artigo 356, in verbis:

 “Artigo 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos 

pedidos formulados ou parcela deles:

...

II – estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 

355;”

Assim, diante dos fatos e fundamentos, nos termos do inciso II do artigo 

356 do NCPC, JULGO PALCIALMENTE O MÉRITO da inicial, DECRETANDO o 

divórcio entre Ludimila Luiza de Carvalho e Silva e Josemar Epaminondas e 

Silva.

 No mais, com o trânsito em julgado, DETERMINO a Senhora Gestora que 

proceda ao encaminhamento dos documentos necessários ao Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Naturais informado nos autos, para a efetiva 

averbação do divórcio.

Ato contínuo, nos termos do artigo 256, inciso II, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido da requerente, e DETERMINO a citação por edital da 

parte requerida, vez que conforme informado nos autos, restaram 

infrutíferas as tentativas de citação deste, e o mesmo mudou-se para o 

exterior, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

Após, tornem os autos conclusos.

 Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

As providências.

Alto Araguaia - MT, 19 de outubro de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69571 Nr: 519-73.2016.811.0020

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE INACIO FILHO - 

OAB:11645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Cumprindo as determinações do provimento 56/2007 da CGJ, Intimo 

Vossa Senhoria do r. despacho de ref. 44, adiante transcrito: "...Revogo a 

determinação de referência n.° 35. Após, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que desejam produzir – justificando-as e/ou se 

são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 10 (dez) dias..."

Carlos Henrique F. Foz - analista judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84567 Nr: 3884-04.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHONATAN RODRIGUES SILVA, Cpf: 

03253055108, Rg: 2.127.450-9, Filiação: Paulo Sérgio Fernandes da Silva 

e Eliane Rodrigues de Moraes, data de nascimento: 06/06/1991, 

brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, solteiro(a), operador de 

máquinas ( dc* ), Telefone 66/9900-7556. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em desfavor de Jhonatan Rodrigues Silva, acima qualificado, 

pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal com as 

implicações da Lei nº 11.340/2006. Consta na denúncia que no dia 

08/06/2017, na Rua Delíria Queiroz de Souza nº 147, Gabiroba, Alto 

Araguaia - MT, o denunciado ameaçou a vítima Deuzélia Maria de Freitas, 

sua ex-convivente, de causar-lhe mal injusto e grave. O denunciado 

iniciou conversa com a vítima, via whatsapp e, em determinado momento, 

houve um desentendimento por motivos de somenos importância. Em 

decorrência da discussão, o denunciado ameaçou a vítima, por meio do 

whatsapp, de causar-lhe mal injusto e grave e proferiu os seguintes 

dizeres: "Tudo tem dia, hora e lugar certo, você vai ver seus filhos vai 

achar você morta no lixão.".

Despacho: Código: 84567Vistos, 11ª Semana “Justiça pela Paz em 

Casa”.Haja vista o teor da certidão de referência 29 e o requerido na 

manifestação Ministerial na referência 32, proceda-se a citação do 

Denunciado pela forma editalícia, nos termos do artigo 361 e ss do Código 

de Processo Penal. Transcorrido o referido prazo, sem manifestação, 

dê-se vistas ao Ministério Público Estadual para se manifestar e/ou 

requerer o que entender de direito, pelo prazo legal.Intime-se.Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário.Às providências. Alto Araguaia/MT, 

21 de agosto de 2018.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA HELOISA 

MICHELONI, digitei.
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Alto Araguaia, 19 de outubro de 2018

Salma Correa de Moraes Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000498-12.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTE BRANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000498-12.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE PONTE BRANCA Vistos. 1. Verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC/2015, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 2. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC/2015, 

com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo “codex”, RECEBO a 

petição inicial. 3. CITE(M)-SE o(s) requerido(s) para apresentar(em) 

contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, I, do 

CPC/2015. 4. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000500-79.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

JÉFERSON BESSA DA COSTA (REQUERENTE)

JOZILENE APARECIDA BESSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA REGINA SILVA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000500-79.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: JÉFERSON BESSA DA COSTA, JOZILENE APARECIDA 

BESSA REQUERIDO: MARTA REGINA SILVA COSTA Vistos. 1. Trata-se de 

epístola proveniente do Juízo da 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT, observado na 

espécie os dizeres do artigo 260 e seguintes do CPC/2015. 2. Dessa 

forma, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato 

cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a 

mediante anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo(a) diligente Gestor(a) 

Judicial. 3. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE 

o ínclito Juízo Deprecante, conforme disposição da CNGC/MT. 4. Sendo o 

caso, proceda o(a) diligente Gestor(a) Judicial com o correto tarjeamento 

dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e 

julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000507-71.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO BARBOSA (REQUERENTE)

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA SEBASTIANA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000507-71.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: JOAO APARECIDO BARBOSA REQUERIDO: ANTONIA 

SEBASTIANA DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de epístola proveniente do 

Juízo da 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT, observado na 

espécie os dizeres do artigo 260 e seguintes do CPC/2015. 2. Dessa 

forma, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato 

cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a 

mediante anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo(a) diligente Gestor(a) 

Judicial. 3. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE 

o ínclito Juízo Deprecante, conforme disposição da CNGC/MT. 4. Sendo o 

caso, proceda o(a) diligente Gestor(a) Judicial com o correto tarjeamento 

dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e 

julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000508-56.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. O. B. (ADVOGADO(A))

A. S. G. (REQUERENTE)

A. S. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. R. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000508-56.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: ANGELLY SOARES FREITAS, ALINE SOARES GOMES 

REQUERIDO: ROBERTO CARLOS RODRIGUES FREITAS Vistos. 1. Trata-se 

de epístola proveniente do Juízo da 3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 260 

e seguintes do CPC/2015. 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos 

legais, DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, uma vez 

alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais 

(CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório 

subscrito pelo(a) diligente Gestor(a) Judicial. 3. Acerca da distribuição e 

da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo Deprecante, 

conforme disposição da CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda o(a) diligente 

Gestor(a) Judicial com o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe 

a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000241-84.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIR CARVALHO MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

A R A G U A I A  C e r t i d ã o  d e  I m p u l s i o n a m e n t o  P r o c e s s o : 

1000241-84.2018.8.11.0020; Valor causa: $64,576.42; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento 

ao artigo 152, VI, do CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 

54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos 

ao DJE a fim de intimar o advogado da parte Autora para, no prazo de 15 

dias se manifestar quanto a certidão do oficial de justiça, juntada retro (id. 

15458575). Alto Araguaia - MT, 19 de outubro de 2018 IGOR 

CAVALCANTE DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000418-48.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. J. S. (AUTOR(A))

R. R. J. S. (AUTOR(A))

A. P. R. (ADVOGADO(A))

J. D. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000418-48.2018.8.11.0020. 
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AUTOR(A): JULIANA DOURADO RIBEIRO, MARIANNA RIBEIRO JORDAO 

SANTOS, RAFAELLA RIBEIRO JORDAO SANTOS RÉU: ALAN JORDAO 

DOS SANTOS SENTENÇA Vistos. 1. Cuida-se de ação revisional de 

alimentos com pedido de tutela de urgência proposta por MARIANNA 

RIBEIRO JORDÃO SANTOS e RAFAELLA RIBEIRO JORDÃO SANTOS, 

representadas por sua genitora JULIANA DOURADO RIBEIRO, em 

desfavor de ALAN JORDÃO DOS SANTOS. 2. Após emenda à inicial, 

aportou aos autos informação de que a ação de guarda e alimentos 

proposta no juízo da Comarca de Alto Garças/MT ainda está em curso. Eis 

o relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. 3. Preambularmente, nos 

moldes da Lei n. 5.478/1968 (que dispõe sobre a ação de alimentos), os 

alimentos provisórios poderão ser revistos a qualquer tempo, mas o 

pedido será sempre processado em apartado, vejamos: “Art. 13 O 

disposto nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações 

ordinárias de desquite, nulidade e anulação de casamento, à revisão de 

sentenças proferidas em pedidos de alimentos e respectivas execuções. 

§ 1º. Os alimentos provisórios fixados na inicial poderão ser revistos a 

qualquer tempo, se houver modificação na situação financeira das partes, 

mas o pedido será sempre processado em apartado.” 4. Malgrado a parte 

requerente indique residir nesta cidade, afirmando competir a este juízo o 

julgamento da ação, assevero que mencionada declaração acerca da 

competência e remessa dos autos deve ser exarada pelo juízo da 

Comarca de Alto Garças/MT, mormente a pendência do processo de 

conhecimento. 5. A propósito, colaciono o entendimento do E. TJMT: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE C/C ALIMENTOS AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA 

CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL DE MENOR 

INVESTIGANTE/ALIMENTANTE HIPOSSUFICIENTE – DECLINAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DO NOVO DOMICÍLIO DO MENOR – 

ALEGADA AFRONTA AO ART.87 DO CPC, AO PRINCÍPIO DA 

PERPETUACTIO JURISDICTIONES E DA SÚMULA 33 DO STJ – 

DESACOLHIMENTO – PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DO MENOR 

HIPOSSUFICIENTE – MITIGAÇÃO DA REGRA DA PRORROGAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA PELA ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO – ATENDIMENTO 

AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – MEDIDA TENDENTE A GARANTIR A 

ACESSIBILIDADE DO JURISDICIONADO CARENTE À JUSTIÇA – CONFLITO 

JULGADO IMPROCEDENTE. O caráter continuativo da relação jurídica 

alimentar, conjugado com a índole social da ação de alimentos, autoriza 

que se mitigue a regra da perpetuatio jurisdictionis. [...]. Assim, se a troca 

de domicílio ocorrer durante o curso da ação originária não parece 

razoável que se afaste esse entendimento com vistas somente no 

aspecto da estabilidade da lide, de marcante relevância para outras 

demandas, mas subalterno nas ações de alimentos, permeáveis que são a 

fatos supervenientes.” (STJ CC nº 114461/SP)Exigir do menor incapaz e 

carente – o qual inclusive é substituído processualmente pelo Parquet à 

vista de sua hipossuficiência – que continue a demandar (ação de 

investigação de paternidade c/c alimentos) em Comarca onde não mais 

reside, significaria atentar contra os princípios constitucionais da 

razoabilidade e da acessibilidade à Justiça. (CC 141209/2012, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2013, Publicado no 

DJE 12/07/2013)” 6. Nos termos do artigo 354 do Código de Processo Civil, 

consta: “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 

485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.” 7. Com efeito: "A 

matéria relativa a pressupostos processuais, perempção, litispendência, 

coisa julgada e condições de admissibilidade da ação, pode ser apreciada, 

de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, enquanto não 

proferida a sentença de mérito (art. 267, parágrafo 3º.). Suscitada a 

questão sobre a ilegitimidade de parte, não pode o Tribunal eximir-se de 

apreciá-la, sob alegação de preclusão, sendo-lhe possível, no caso, 

examiná-la de ofício" (STJ - 3ª. Turma, REsp 5.735 - PR, rel. Min. Waldemar 

Zveiter, j. 04.12.90, não conheceram, v.u., DJU 04.02.91, p. 576, 2ª. col., 

em.). 8. Dispõe o art. 485, V do Código de Processo Civil do ano de 2015, 

in verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V – 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada". 9. In casu, verifico que ocorre a hipótese de litispendência do 

presente feito ao processo de código n. 50411, em trâmite no juízo da 

Vara Única desta Comarca de Alto Garças/MT, pois ambos apresentam as 

mesmas partes, pedido e causa de pedir. 10. Assinala o art. 337, em seus 

parágrafos 1º. e 2º., do mesmo Codex, in verbis: § 1º- "Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada”. § 2º - “Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido". 11. Sendo assim, o 

parágrafo 2º do art. 337 do CPC/2015 estabelece que, para se verificar a 

litispendência, a ação terá que ser idêntica a outra, ou seja, ter as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 12. Assim, entendo 

que o caso é de litispendência. DISPOSITIVO 13. Ante ao exposto, em face 

da comprovada existência de ação proposta anteriormente, com a mesma 

causa de pedir, as mesmas partes e o mesmo pedido, forçoso se faz o 

reconhecimento de Litispendência (artigo 337 §§ 1º a 3º do C.P.C./2015), 

ao que Declaro EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

face ao fenômeno processual supra afirmado e com fundamento no artigo 

485, incisos V e VI do Código de Processo Civil. 14. Isenção legal de 

custas e despesas processuais. 15. Publique esta decisum uma única vez 

no DJE. 16. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC. 17. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000529-32.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MORETO FIORI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARCELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARIOZAN NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000529-32.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: RODRIGO MARCELINO DA SILVA REQUERIDO: ANTONIO 

BORGES DE OLIVEIRA, MARIOZAN NOGUEIRA Vistos. 1. Trata-se de 

epístola proveniente do Juízo da VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PARANACITY/PR, observado na espécie os dizeres do artigo 260 e 

seguintes do CPC/2015. 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal 

finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais (CNGC), 

grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório subscrito 

pelo(a) diligente Gestor(a) Judicial. 3. Acerca da distribuição e da presente 

decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo Deprecante, conforme disposição 

da CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda o(a) diligente Gestor(a) Judicial 

com o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000540-61.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. G. M. (ADVOGADO(A))

M. P. F. (REQUERENTE)

K. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000540-61.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: KAUA FERREIRA DOS SANTOS, MYLENA PINHEIRO 

FERREIRA REQUERIDO: MARCELO ROCHA DOS SANTOS Vistos. 1. 

Trata-se de epístola proveniente do Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA 

DE ALTO GARÇAS/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 260 e 

seguintes do NCPC. 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal 

finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais (CNGC), 

grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório subscrito 

pelo(a) diligente gestor(a) judiciário(a). 3. Acerca da distribuição e da 

presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo Deprecante, conforme 

disposição da CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) 

judiciário(a) com a correta identificação dos autos, assegurando-lhe a 

legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000245-24.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))
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BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

A R A G U A I A  C e r t i d ã o  d e  I m p u l s i o n a m e n t o  P r o c e s s o : 

1000245-24.2018.8.11.0020; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a petição de ID. 14954994, e certidão de ID. 16049075. Alto 

Araguaia - MT, 19 de outubro de 2018 IGOR CAVALCANTE DE SOUZA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 85062 Nr: 4211-46.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DA C. MIGUEL ME, EUDES HELIGIO NAVES 

DE SOUZA, VALQUIRIA ALVES GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

acerca da petição juntada no andamento de referência 13.

Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 82858 Nr: 2879-44.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SUBTIL DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A/MT, FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21.897/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:5.871-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto ao mandado juntado no andamento de referência 18.

Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 77832 Nr: 5170-51.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.F. DE PAULA & CIA LTDA - ME ( ONEIR 

MARTINS GONZAGA), EDILENE FLORES DE PAULA, EDMAR DONIZETE DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão do oficial de justiça de referência 20.

Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62908 Nr: 862-06.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5.871-MS

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar as 

partes acerca da data da perícia, informada no andamento de referência 

46.

Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64017 Nr: 1469-19.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TONI CARVALHO DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar as 

partes acerca da data da perícia, informada no andamento de referência 

38.

Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 24549 Nr: 2027-35.2008.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PINTO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 
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CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar as 

partes acerca da data da perícia, informada às fls. 134.

Alto Araguaia - MT, 18 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-36.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA APARECIDA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA (ADVOGADO(A))

FABRICIO FERNANDES ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 06/11/2018, às 14:00 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 19 de outubro de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-55.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA AZZULIN CURI (ADVOGADO(A))

JAQUES ALVES SOARES (EXEQUENTE)

JAQUELYNE ALVES SOARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE BRITO VALVERDE (EXECUTADO)

ALEXANDRE PEREIRA VALVERDE (EXECUTADO)

IVANILDA DE BRITO VALVERDE (EXECUTADO)

IVANILDA DE BRITO VALVERDE - ME (EXECUTADO)

 

Fica Vossa Senhoria, na qualiade de advogado(a) dos Exequentes 

intimados da audiência preliminar designada no Juízo Deprecante(CP n. 

8017160-80.2018.811.0003 - PROJUDI), conforme documento ID 

16048937.

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº. 1285/2018-CDBB

O Doutor João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 Considerando que a servidora Celma Antônia Sansão Gouveia , matrícula 

nº 4419, Técnica Judiciária, designada como Gestora Judiciária do Juizado 

Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres – MT 

encontra-se de licença prêmio a partir de 15/10/2018 a 12/01/2019.

RESOLVE:

 Designar a servidora Maria Aparecida Ramos Santana, matrícula nº 3321, 

auxiliar judiciária, para exercer o cargo de Gestora Judiciária Substituta do 

Juizado Especial da Comarca de Barra do Bugres-MT,a partir de 

15/10/2018 a 12/01/2019.

 Publique-se. Registre-se. Comunique-se ao Departamento de Recursos 

Humanos e Departamento de Pagamento Pessoal do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

 Barra do Bugres-MT, 15 de outubro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81793 Nr: 3503-08.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACLDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDL, ERDL, DEPDS, JBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B, Pedro Ovelar - OAB:6270

 Processo nº: 3503-08.2012.811.0008 (Código: 81793)

Vistos etc.

 Compulsando os autos, constato que o requerido OBEDE RAMOS DE 

LIMA, apesar de devidamente citado à fl. 121v, permitiu o transcurso in 

albis do prazo para contestação, conforme certidão de fl. 122, motivo pelo 

qual DECRETO-LHE a revelia, com supedâneo no art. 344 do CPC.

Constato, ainda, que a requerida ELISANGELA RAMOS DE LIMA não foi 

citada, pelo que DETERMINO a realização de sua citação para, querendo, 

contestar a exordial no prazo legal, devendo a parte autora fornecer, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o endereço atualizado onde possa ser localizada 

a requerida.

Na sequência, citada a requerida, caso ofereça contestação, abra-se 

vistas à parte requerente para impugnar as alegações e, na sequência, 

conclusos.

Na hipótese de transcurso do prazo para contestação sem manifestação 

da requerida, certifique-se e volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Barra do Bugres/MT, 18 de outubro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 69 Nr: 4-27.1986.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO VIEIRA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DALTRO FILHO, IVONE APARECIDA 

SANSÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY DE MELO - OAB:1891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT0012855O, 

SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 Processo nº: 4-27.1986.811.0008 (Código: 69)

Vistos etc.

 Por força do art. 10 do CPC, vistas à parte requerida para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do contido na petição 

de fls. 1.094/1.100. Após, certifique-se e volvam-me os autos conclusos 

para deliberação.

Em tempo, observando-se o art. 337 da CNGC/MT, abra-se novo volume 

deste feito à partir da fl. 1.003.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Barra do Bugres/MT, 18 de outubro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81752 Nr: 3458-04.2012.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NELI ARSELIA SCHMITT - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Consectário lógico, JULGO PROCEDENTE a ação monitória aforada por 

NELI ARSELIA SCHIMITT-ME em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO 

BUGRES/MT, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, 

por consequência, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, 

prosseguindo-se os autos nos termos do Livro II, Título I, Capítulo I, do 

Código de Processo Civil, devendo sobre o valor do título executivo 

incidirem os juros, multa e demais encargos nos exatos termos do contrato 

firmado entre as partes (fls. 17/20).Nas condenações impostas à Fazenda 

Pública, a correção monetária se dá pelo IPCA-e, no caso, a partir do 

inadimplemento, e juros de mora a partir da citação pela remuneração da 

caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ 

FUX).Vencido o requerido/embargante, CONDENO-O ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor 

atualizado do débito, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo 

Civil.Havendo recurso voluntário, e apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, com nossas 

homenagens.Com o trânsito em julgado, certifique-se e aguarde-se o 

prazo de 15 (quinze) dias, após o qual, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias, conforme as disposições da 

CNGC/MT.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Barra do Bugres/MT, 18 de outubro de 

2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48005 Nr: 4164-55.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONHNATAS ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY MARQUES DE MATOS, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES-MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHALIMAR BENCICE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA 

- OAB:17982/O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10.316

 Processo nº: 4164-55.2010.811.0008 (Código: 48005)

Vistos etc.

 Manifeste-se a Defensoria Pública, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca 

da informação de falecimento do autor, extraída do relato contido à fl. 53 

destes autos.

Na sequência, volvam-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Barra do Bugres/MT, 16 de outubro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106996 Nr: 6125-55.2015.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIENE DE ALMEIDA JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:OAB/MT 15.497, LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO - OAB:MT-8962

 Intimação da parte autora, para tomar conhecimento da r. sentença, a qual 

segue transcrita em sua parte final. "Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Busca e Apreensão 

proposta por BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em desfavor de JULIENE DE ALMEIDA JACOB e, 

consequentemente, REVOGO a liminar concedia à fl. 30 e determino a 

restituição do veículo apreendido objeto do contrato de alienação fiduciária 

havido entre as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de conversão 

da obrigação em perdas e danos. Para eventual conversão m perdas e 

danos, deverá ser observada o valor da tabela Fipe à época da 

apreensão do veículo, corrigido monetariamente. Por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo princípio da causalidade, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, os quais, com fundamento no artigo 85, § 2º, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil fixo em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Cumpram-se as demais disposições 

pertinente ao Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119304 Nr: 411-46.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUCIO BASTOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 esta data, nos termos do art. 203 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERIDO 

PARA QUE TOME CIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL ,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86771 Nr: 2569-16.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josemilson Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT0012855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

INTIMEM-SE a parte executada ITAÚ SEGUROS S/A, na pessoa do seu 

advogado e em não possuindo pessoalmente, para que no prazo de 

quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 6.489,15, 

conforme planilha apresentada às folhas 210/211, devendo ser corrigidos 

até a data do efetivo pagamento, sob pena de não o fazendo ser 

acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do 

CPC).

Sem prejuízo da providência supra, DETERMINO sejam retificados os 

registros e a autuação, uma vez que se trata de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, DÊ-SE vista 

ao exequente para que se manifeste requerendo o que de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98407 Nr: 698-77.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADCSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAINE ANDRADE COTRIM - OAB:12.603/MT

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR a parte autora a 

manifestar o que de direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98407 Nr: 698-77.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADCSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAINE ANDRADE COTRIM - OAB:12.603/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que 

até a presente data a parte requerida não apresentoua contestação 

Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para querendo manifeste sobre a petição de fls.71/77

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 21540 Nr: 1532-32.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORATO DE ANDRADE COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária movida por HONORATO DE ANDRADE 

COUTO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

 Comprovou-se, nestes autos, com a produção da pertinente certidão de 

óbito (fls.160), a ocorrência do falecimento da parte autora.

Assim, falecido o autor no curso da lide, o processo deve prosseguir com 

a habilitação de seus herdeiros (RT 483/129). É nulo o processo no qual 

não foi dada oportunidade à sucessão da parte falecida no curso da ação 

(RT 508/202).

Isto posto, DEFIRO a habilitação dos herdeiros Kleber Andrade Couto, 

Henara Andrade Couto, conforme peticionado às fls. 171 dos autos.

Promova-se a alteração do polo ativo da presente demanda.

Nos termos do art. 690, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS para se pronunciar no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, conclusos para deliberação.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128240 Nr: 5482-29.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA DOS SANTOS MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que 

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141971 Nr: 6116-88.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDS, HFDS, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, Acordo de Alimento e Guarda 

proposta por JOSEANE MARIANO DA SILVA e HENRIQUE FERREIRA DA 

SILVA, ambos qualificados nos autos.

Narra na exordial que as partes se casaram na data de 06/11/2015, 

conforme certidão de casamento de fl. 10. Do enlace matrimonial adveio o 

nascimento de uma filha, a MILENA FERREIRA DA SILVA.

 O casal está separado de fato há cerca de um mês e não possui mais 

interesse em conviver e manter a relação. Com isso, buscam a dissolução 

do casamento pelo divórcio.

 As partes realizaram acordo quanto à guarda da menor, ao direito de 

visitas e dos alimentos.

A inicial veio acompanhada dos documentos, fls. 08/17.

Instado a se manifestar o Ministério Público se manifestou favorável ao 

requerimento de Homologação do Acordo formulado pelas partes, em 

todos os seus termos, pois os requerentes se atentaram em resguardar 

os direitos e interesses da menor.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A homologação do presente acordo é medida que se impõe, pois, os 

termos da transação não são contrários ao direito, e, razão pela qual, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido 

acordo, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta sentença.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

formulado pelas partes de fls. 05/07.

Após o trânsito em julgado e devidamente certificado, EXPEÇA-SE 

Mandado de Averbação ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 

competente para a devida averbação.

Deverá o Cartório de Registro Civil que expedir a averbação, encaminhar 

cópia do referido registro já lavrado para que seja juntado nos autos.

Sem custas, eis que DEFIRO a gratuidade da justiça.

Após tudo cumprido e devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54729 Nr: 933-49.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdomiro Jorlando Junior - 

OAB:11129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da notícia sobre o falecimento do autor, sendo a morte da parte 

causa de suspensão do feito (art. 313, I do CPC) até que se habilitem os 

respectivos sucessores.

 Desta feita, INTIME-SE o advogado do autor para regularizar o polo ativo 

da demanda, juntando a certidão de óbito e indicando os sucessores, nos 

termos do artigo 112 da Lei 8.213/91, ou, requerer o que de direito, tudo no 

prazo de 30 (trinta) dias.

 Feita a habilitação, intime-se o INSS para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após tudo cumprido, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131247 Nr: 7259-49.2017.811.0008

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 14.387, JOSE TARGINO - OAB:OAB/MT 3476-B, 

Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, SAULO ALMEIDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 389 de 949



ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93712 Nr: 3463-55.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSÉ BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO MATO GROSSO - DETRAN - MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para determinar:A) a 

exclusão do nome do autor, junto aos cadastros do DETRAN, como 

proprietário do veículo FIAT/FIORINO, ano 1985, chassi 

9BD147A0000930208, placa NO 0262, renavam 125608136, em nome de 

Francisco José Bernardo, desde a citação da Fazenda Pública estadual 

em 10/11/2014;B) a inserção do "bloqueio de venda/comunicação de 

venda" no cadastro do DETRAN.JULGO extinto o feito com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.Barra do Bugres/MT, 19 de outubro de 2018.Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122407 Nr: 2276-07.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: michele juliana noca - OAB:, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que 

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 36420 Nr: 2777-73.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTINO FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI (PROCURADORA FEDERAL - INSS) - OAB:MT-5319

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que 

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 24787 Nr: 1312-97.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBC-M, MDOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÖNIO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:M.P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se Ação de Execução de Alimentos proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTAO DE MATO GROSSO, em favor do menor FERNANDO 

BARROS CAMARGO, representada por sua genitora MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS em desfavor de ERNANDES DA SILVA CAMARGO, já 

qualificados nos autos.

 À fl. 53 o Ministério Público requer que a requerente seja intimada 

pessoalmente para fornecer as informações necessárias para a 

continuidade do feito.

 Á fl. 58, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito, visto que na 

certidão de fls. 57, foi informado que a parte autora não reside no 

endereço informado a mais de 4 anos.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório, síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Tal fato demonstra o total desinteresse do autor em receber a prestação 

jurisdicional postulada na petição inicial.

 Na hipótese, a requerente não foi encontrada pelo patrono para promover 

diligência processual que lhe competia e, escoado o prazo legal, 

quedou-se inerte.

Ante o exposto, e sem outras considerações, por desnecessário, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inc. III, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, observando a 

gratuidade da justiça que lhe favorece.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 114030 Nr: 4119-41.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DA SILVA SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre o estudosocioeconômico no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48925 Nr: 652-30.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO JERONIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por JOVINO JERONIMO 

DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 108, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 109v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de folhas 107.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 107, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Conforme se observa dos autos, os RPV’s anteriormente expedidos 
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(fls.111/112) foram devolvidos sem que houvesse o pagamento à 

exequente e, ao que podemos observar dos documentos de folhas 

114/115 os valores foram devolvidos à conta única do Tesouro Nacional, 

no mês de agosto/2017.

Assim, após o trânsito em julgado da presente sentença, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 107, para expedição do RPV, sendo R$ 8.232,64 referente aos 

valores atrasados e R$ 823,26 referente aos honorários sucumbenciais.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120867 Nr: 1320-88.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE FELICIO FRANZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por DIRCE FELICIO 

FRANZIN em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 69, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 70v, compareceu a Autarquia executada opondo seu ciente, 

deixando de apresentar qualquer impugnação.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 65, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 65, para expedição do RPV, sendo R$ 12.150,76 referente aos 

valores atrasados e R$ 1.138,45 referente aos honorários sucumbenciais.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112201 Nr: 3005-67.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE GODOFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que não houve intimação do INSS para a 

audiência realizada às fls. 44/47.

Entretanto, de forma reiterada, nas ações envolvendo pedidos de 

benefícios que envolvem o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS 

como parte, os procuradores não comparecem por falta de membros 

suficientes, devido o grande volume de processos que tramitam na justiça 

delegada, de modo que, seguindo esse padrão, não há motivos para 

acreditar que o ato realizado às fls. 44/47 seria diferente.

Ademais, conforme os ensinamentos de Fredie Didier Jr. , o processo 

seria o produto da atividade cooperativa entre as partes, ao passo que, 

gera ao magistrado três deveres, entre eles, o dever de consultar, que se 

trata “de manifestação da garantia do contraditório, que assegura aos 

litigantes o poder de tentar influenciar na solução da controvérsia”.

 Dessa forma, oportuno o prazo de 15 (quinze) dias para que o INSS tenha 

acesso ao conteúdo da Audiência de Instrução realizada, e, querendo, 

manifeste como entender de direito.

Não obstante, caso entenda se tratar de prejuízo irreparável, este juízo 

poderá apreciar a conveniência da repetição da audiência, devendo neste 

caso o procurador se fazer presente sob pena de falta de interesse na 

produção de provas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres - (MT) 19 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125052 Nr: 3748-43.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODSP, CRISTIANA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos dos autores, e, por consequência, EXTINGO 

o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Código 

de Processo Civil.Em decorrência da sucumbência, condeno os autores ao 

pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, de 10% sobre 

o valor da causa. Contudo, suspensa a exigibilidade por serem 

beneficiários da Justiça Gratuita.Em caso de Recurso de Apelação, 

INTIME-SE a parte apelada para apresentar Contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (1.010, §1º, CPC). APÓS o transcurso do prazo, com ou sem 

contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente sentença, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 19 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110941 Nr: 2301-54.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES PEREIRA BORGES, AGLIMAR 

PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MARIA DAS DORES 

PEREIRA BORGES em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 131, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Devidamente intimada (fls.132v) a autarquia requerida manteve-se silente.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 130, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 130, para expedição do RPV, sendo R$ 9.973,62 referente aos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 391 de 949



valores atrasados.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144109 Nr: 7325-92.2018.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adegmar Jesus dos Santos, Alessandre dos Santos, 

Alessia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORTES - 

OAB:20.381-MT, JILVANE JOSÉ DE BRITO - OAB:20382/O, MAURÍCIO 

MONTAGNER - OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

 DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC e art. 468, CNGC).

OFICIE-SE ao INSS solicitando-se informações quanto à existência de 

dependentes do de cujus (José Sebastião dos Santos, CPF: 

171.675.741-04), cadastrados no sistema.

OFICIE-SE à agência do Banco do Brasil para prestar informações sobre 

os valores depositados em nome do de cujus JOSÉ SEBASTIÃO DOS 

SANTOS, Agencia: 3644-7, Contas: 15.368-0 e 17.549-8.

OFICIE-SE à agência do Banco do Bradesco para prestar informações 

sobre os valores depositados em nome do de cujus JOSÉ SEBASTIÃO 

DOS SANTOS, Agencia: 1249-1, Conta: 37941-7.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO.

Após, tratando-se de Jurisdição Voluntária, nos termos do artigo 721 do 

Código de Processo Civil, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 19 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144081 Nr: 7311-11.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EURIPEDES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se que a autora deixou de instruir a 

exordial com o documento indispensável à propositura da ação, 

notadamente o comprovante de endereço.

Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando cópia do comprovante de residência emitido 

dentro do prazo de 90 (noventa) dias anteriores à propositura da ação, em 

nome da própria parte autora (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Em caso de juntada de comprovante de endereço em nome de terceira 

pessoa, deverá a parte autora comprovar a relação de parentesco ou 

locatícia/comodato com a aludida pessoa, com os documentos pertinentes.

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 19 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 144048 Nr: 7293-87.2018.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA DE FREITAS LIMA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE o INSS 

para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (artigos 355 e 

183 do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na contestação qualquer 

das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 19 

de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119304 Nr: 411-46.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUCIO BASTOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERIDO 

PARA QUE TOME CIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100642 Nr: 11396-35.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LORENZETTI 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Liria Fernandes Brasil 

- OAB:15322/MT, EMANUEL DANIEALLEN DO AMARAL GOMES - 

OAB:18323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54929 Nr: 1131-86.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES FALANQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

A parte autora compareceu, pugnando pela expedição do alvará para 

levantamento dos valores.

A parte contraria foi devidamente intimada sobre o levantamento dos 

valores, nos termos do Provimento nº 68/CNJ, tendo comparecido às 

folhas 154, dizendo não concordar com o RPV posto que os valores não 

correspondem ao cálculo de folhas 130/133.

 Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste a Autarquia 

requerida, posto que os RPV’s deveriam ser expedidos no valor de R$ 
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3.319,23 referente aos valores atrasados e R$ 5.175,06 referente aos 

honorários de sucumbência.

 Assim, intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Na sequencia, faça os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95971 Nr: 5193-04.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDELSON RIBEIRO TAQUES ME, LUIS 

EDELSON RIBEIRO TAQUES, ANGELI LUZIA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a busca pelo sistema SIEL restou frutífera, CITE-SE a 

parte requerida, no endereço constante às fls. 46.

Restando infrutífera, estando devidamente certificado nos autos, 

DETERMINO desde já a expedição de edital de citação, com prazo de 30 

(trinta) dias, observando o disposto no artigo 257, CPC.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 18 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96021 Nr: 5221-69.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSICLEIDE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a busca pelo sistema SIEL restou infrutífera, 

DETERMINO a expedição de edital de citação, com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando o disposto no artigo 257, CPC.

 Após, mantendo-se o requerido inerte/revel, nomeio desde já o Núcleo de 

Prática Jurídica da Universidade Estadual de Mato Grosso – Campus de 

Barra do Bugres/MT, para, na qualidade de curador especial, atuar na 

defesa dos interesses da requerida.

Cumprido as determinações acima, estando tudo devidamente certificado 

nos autos, VISTAS ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 18 de outubro de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 6115 Nr: 686-88.2000.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR MARQUES DE MORAES, WANDERLAN 

SEBASTIAO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6106, Edilson Lima Fagundes - OAB:5994, LUCILENE LINS 

FAGUNDES - OAB:14.970/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprove que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

4. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99766 Nr: 1495-53.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERNANDO DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBERIO - OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137473 Nr: 3065-69.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJULIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Sem prejuízo, determino que seja realizado estudo psicossocial pela 

equipe multidisciplinar do Juízo, sem prévio aviso, na residência da parte 

autora, a fim de averiguar a realidade socioeconômica da parte 

requerente, devendo o relatório ser aportado aos autos no prazo de 20 

(vinte) dias.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial e o relatório, intimem-se as partes 

para manifestarem-se quanto à prova técnica produzida no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

6. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

7. Intime-se. Cumpra-se.
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 8. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120826 Nr: 1299-15.2017.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESIO DOMINGOS ROMANINI, NEIDE MAGNANI 

ROMANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA PRESTES CAPATTO - OAB:8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT/20.45-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80180 Nr: 1773-59.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:MAT.1662135, LIVIA PATRIOTA HOLANDA DE AMORIM - 

OAB:MATR-2251908

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80320 Nr: 1922-55.2012.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANIA DE MAGALHÃES ALMEIDA, KAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROSSI RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TABIA BENEDITA CORREIA - 

OAB:12179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que até o presente momento 

não fora aportada aos autos Certidão de Débitos Estaduais ou isenção de 

pagamento de ITCMD, razão pela qual, determino a intimação da 

inventariante para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente aos autos 

GIA-RETIFICADORA, acompanhada da avaliação realizada pela autoridade 

fazendária, do demonstrativo de cálculo feito pela AGENFA/SEFAZ, 

comprovante de recolhimento de imposto sobre a transmissão causa 

mortis dos bens móveis, imóveis e recursos financeiros ou isenção desta, 

e ainda, Certidão Negativa de Débitos Estaduais.

 Sem prejuízo, verifica-se que o objeto material pelo qual o autor intenciona 

litigar insere-se no rol dos quais é possível uma composição entre as 

partes.

Desse modo, considerando que nova Lei Processual Civil prima pela 

cooperação entre as partes para a solução amigável da demanda, 

determino o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca a fim de que seja tentado a 

elaboração do formal de partilha de forma amigável.

 Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46579 Nr: 2745-97.2010.811.0008

 AÇÃO:  Proced imentos  Traba lh is tas->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:MT 8.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94608 Nr: 4175-45.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - 

OAB:MT-19951-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, JUCELI 

DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 31333 Nr: 2545-95.2007.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucia Gomes - OAB:84.206, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 111, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e aportando 

aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promova os 

atos e diligências que lhe competem, apresentando aos autos endereço 

atualizado da parte contrária ou requeira sua intimação por edital.

Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, desde 

já, e determino a intimação da parte requerida por edital, com prazo de 15 

(quinze), observando-se o disposto no §2° do artigo 275, do NCPC.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação da parte exequente ou 

com mera reiteração de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e 
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arquivem-se os autos, independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 25069 Nr: 1517-29.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE FERRAZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 100489 Nr: 8222-33.2012.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE FERRAZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Ávila Furiati - 

OAB:Mat. 1903329-1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139021 Nr: 3916-11.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SOLITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENABB - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS 

AABB, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA RAMOS DENSER - 

OAB:9754/DF, Eder José Alves - OAB:OAB/MT 24.709, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A, WALTER PIEDADE DENSER - 

OAB:11764/DF

 Vistos;

1. Oficie-se a Secretaria de Saúde do Município de Denise-MT, para que 

indique médico da rede pública de saúde para realização da perícia médica 

na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para 

os apresentarem no prazo legal.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o profissional para que informe a 

data designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente 

o laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Designada data e local pelo expert, determino a intimação da parte 

autora para comparecer no local e na data informada com o fito de realizar 

a perícia médica, independentemente de nova conclusão.

 5. Aportado aos autos o laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se quanto a prova técnica produzida no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias.

6. Após, tornem-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

7. Certifique-se quanto a citação e apresentação de contestação por parte 

dos requeridos.

8. Expeça-se o necessário.

 9. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 37415 Nr: 3774-56.2008.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIQUE PROMOTORIA DE VENDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:128938/SP, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 Vistos;

1. Tendo em vista os valores depositados às fls. 165/166, que se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta informada na petição de fls. 178.

2. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

3. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

4. Cumprida as determinações supra, volvam-me os autos conclusos para 

análise do petitório de fls. 177.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144082 Nr: 7312-93.2018.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIO FRANZ JUNIOR ME, ELVIO FRANZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:17.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, na forma 

da redação do artigo 919do CPC, uma vez que o Juízo não se encontra 

seguro por penhora, depósito e tampouco por caução suficiente, bem 

como não vislumbro que o prosseguimento do feito possa causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

 Certifique-se nos autos principais (nº 2171-69.2013.811.0008 – Cód. 

86374) a interposição dos Embargos, promovendo-se o apensamento dos 

feitos.

 Nos termos do artigo 920, I, do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

Embargado para responder à presente ação em 15 (quinze) dias, devendo 

manifestar-se, ainda, acerca do oferecimento de bem à penhora constante 

na exordial.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144050 Nr: 7294-72.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA PINHEIRO LEITE HERMOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SEBASTIAO HERMOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 
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justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.

3. Cite-se a requerida para, querendo, responder aos termos da ação no 

prazo de 15 dias, caso não encontrado o réu no endereço indicado na 

inicial, determino, desde já, intime-se a parte autora para diligenciar 

indicando nos autos novo endereço, em não sendo possível, estando o 

postulante assistido pela Defensoria Pública e/ou MP, comprovado nos 

autos por meio de extrato de pesquisa (INFOSEG, SIEL e outros bancos de 

dados), autorizo a expedição de edital citatório com prazo de 20 (vinte) 

dias, findo qual não apresentado contestação ou peça de defesa, nomeio 

como defensor dativo do réu a Defensoria Pública, não sendo ela autora, 

ou, e não sendo a hipótese já mencionada, o advogado indicado pela OAB 

local, em lista de nomeação, arbitrando em seu favor o valor de 01 (um) 

URH a ser arcado pelo Estado de Mato Grosso.

 4. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 301 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC).

5. Considerando a existência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

6. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

7. Expeça-se o necessário.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144047 Nr: 7292-05.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI EMILIA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser o 

autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139132 Nr: 3978-51.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CESARIO ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Isto posto, defiro parcialmente a concessão de liminar, inaudita altera 

parte, para fim de determinar que réu dê baixa no gravame de alienação 

fiduciária constante no certificado de registro e licenciamento do veículo 

placas OBM 6054 (fl. 22 dos autos). Fixo o prazo de 10 (dez) dias para 

atendimento da ordem, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), com fulcro no art. 297 do CPC. 12. Considerando a instalação do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na 

presente comarca, encaminhem-se os autos à conciliação, observando-se 

o disposto no artigo 334, do Código de Processo Civil.13. Após, cite-se e 

notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da presente demanda, para, 

querendo, responder aos termos da ação no prazo de 15 dias, bem como 

para que compareça perante este Juízo, no Fórum desta Comarca, na 

referida solenidade. Anotando-se que, em não havendo conciliação o 

prazo para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência.14. Intime-se, a parte requerente, para que compareça a 

solenidade aprazada. 15. Deverá constar no mandado de 

intimação/citação, que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).16. Intimem-se, expedindo o 

necessário.17. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 142959 Nr: 6659-91.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a parte autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 
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(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53979 Nr: 184-32.2012.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS REIS CANDIDO, ANTONIO DA CRUZ 

GOMES, TEREZA PINHEIRO GOMES DE SOUZA, RITA GOMES DE 

ARRUDA, JOSÉ CRUZ GOMES, MARIA GOMES FERREIRA, RAIMUNDO 

PINHEIRO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PINHEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de inventário dos bens deixados por ANTÔNIO PINHEIRO 

GOMES, no qual a parte inventariante requer a isenção de contribuição de 

impostos, eis que se trata de pessoa hipossuficiente, bem como a 

reconsideração da decisão que determinou o recolhimento do ITCMD e de 

eventual tributo, visto que estes poderão ser executados pelo Ente Público 

por vias próprias.

 2. Em que pesem as alegações da parte Autora, tenho que o juízo do 

inventário, na modalidade de arrolamento sumário, não detém competência 

para apreciar pedido de reconhecimento da isenção do ITCMD, à luz do 

disposto no caput do artigo 179, do CTN, in verbis:

“Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, 

em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em 

requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das 

condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato 

para concessão”.

3. Todavia, o artigo 662, do CPC, determina que, “no arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio” (caput), bem 

como que “O imposto de transmissão será objeto de lançamento 

administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as 

autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio 

atribuídos pelos herdeiros”. (§2°).

 4. Outrossim, é certo que, antes do trânsito em julgado da sentença de 

homologação da partilha ou adjudicação (proferida no procedimento de 

arrolamento sumário), inexiste intervenção da Fazenda Pública, a qual, 

contudo, condiciona a expedição dos respectivos formais, à luz do 

disposto no § 2º, do artigo 659, do CPC, que assim dispõe:

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos 

da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 

a 663.

(Omiss)

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de 

adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de 

adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662.

5. Desta feita, nos inventários processados sob a modalidade de 

arrolamento sumário (nos quais não cabe o conhecimento ou a apreciação 

de questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de 

transmissão causa mortis, bem como tendo em vista a ausência de 

intervenção da Fazenda até a prolação da sentença de homologação da 

partilha ou da adjudicação), torna-se incompetente este juízo para 

reconhecer, ou não, a isenção do ITCMD.

6. Da mesma forma, prevalece o comando inserto no artigo 192, do CTN, 

segundo o qual leciona que “nenhuma sentença de julgamento de partilha 

ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos 

relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”, mostrando-se 

necessário a suspensão do presente feito até eventual prolação de 

decisão administrativa reconhecendo a isenção do ITCMD no presente 

caso.

7. Assim, falecendo competência deste juízo para apreciar pedido de 

reconhecimento de isenção do ITCMD, bem como para dar celeridade ao 

feito, determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias 

para que a parte Autora regularize a pendência na seara administrativa, o 

que viabilizará à adjudicatária a futura juntada da certidão de isenção aos 

autos

8. Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte inventariante para dar regular andamento ao feito, sob pena de 

arquivamento.

 9. Sem prejuízo disso, verifica-se que o objeto material pelo qual o autor 

intenciona litigar insere-se no rol dos quais é possível uma composição 

entre as partes.

10. Desse modo, considerando que nova Lei Processual Civil prima pela 

cooperação entre as partes para a solução amigável da demanda, 

determino o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca a fim de que seja tentado a 

elaboração do formal de partilha de forma amigável.

 11. Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127996 Nr: 5354-09.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA MARIA FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Indefiro o pedido formulado à fl. 62, vez que, trata-se de mera reiteração 

de pedido já indeferido pelo Juízo (fl. 61), razão pela qual utilizo-me dos 

mesmos fundamentos já expostos na decisão que a denegou.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139235 Nr: 4050-38.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA DA SILVA VENANCIO GOMES, CAMILO 

MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIS PEREIRA CARDOSO, BENEDITA 

CORREIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:OAB/MT 

24.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de conversão da ação de Adjudicação Compulsória 

para ação de Usucapião Extraordinário. No entanto, primeiramente, 

determino ao autor que providencie a emenda da inicial para a inclusão no 

polo passivo da ação do nome de quem estiver transcrito o imóvel.

 2. Após, anote-se, se necessário remetendo-se ao Distribuidor.

 3. Para o regular prosseguimento do feito, providencie o autor, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a juntada aos autos de: a) certidões emitidas pelos 

Cartórios de Registro de Imóveis de Santos e de Barra do Bugres/MT 

atestando a inexistência de outros imóveis registrados em nome do autor 

e; b) certidões do Cartório Distribuidor local apontando eventuais ações 

promovidas contra o demandante nos últimos cinco anos.

4. Com todos os documentos nos autos, tornem conclusos para 

deliberação em prosseguimento.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 6. Expeça-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93693 Nr: 3445-34.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONASEIS ROMEIRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - 

OAB:17.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de fls. 96/97. Intime-se o Instituto Nacional do Seguro 

Social, por meio da Gerência Executiva do INSS em Cuiabá, bem como 

mediante remessa a Procuradoria Federal do INSS para que comprove a 

implantação do benefício de Auxílio-Doença em favor do requerente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso, ex vi do disposto no art. 537, 

caput, do Digesto Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis ao caso.

2. Deverá ser juntado aos autos o comprovante de implantação do 

beneficio, contendo a data do início do beneficio e a data de início do 

pagamento.

3. Após o cumprimento, não havendo requerimentos que demandem 

análise, remeta-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143059 Nr: 6724-86.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josué Alves Nascimento - 

OAB:20466

 Certifico e dou fé que, nesta data, em observância ao artigo 162, §4º do 

CPC e Provimentos 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 28/2008, 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar o Advogado do 

representado para, no prazo de lei apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138863 Nr: 3839-02.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/0, Marli Guarnieri de Lima - OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106785 Nr: 5989-58.2015.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN DA COSTA JORTE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TURCHEN, FLORISVAL NUNES 

FERREIRA, JOAQUIM PIO GONÇALVES, MARIA MAFALDA OENNING, 

ROSELI DE SOUZA MIRANDA, VICTOR GUSTAVO DA SILVA, FLORIPES 

PESSOA SILVA, SERGIO LUIZ OENNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Defiro a prova pericial requerida, oficie-se o CREA/MT, para que indique 

profissional habilitado para realização de trabalho técnico profissional, sob 

o objeto dos autos, anotando-se que a aceitação graciosa do encargo 

proporcionará preferência nas futuras nomeações cujo pagamento seja 

arcado por uma ou ambas as partes.

2. Faculto às partes, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de 

assistentes e a indicação de quesitos (Art. 465, § 1º, inciso I e II do NCPC).

 3. Após a apresentação de quesitos pelos litigantes, intime-se o expert 

indicado pelo CREA-MT, que o laudo pericial deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, podendo o perito iniciar os trabalhos 

imediatamente.

 4. Registre-se que os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, depois de apresentado o laudo 

técnico pericial, independentemente de intimação (Art. 477, §1° parágrafo 

único do CPC).

5. Com a vinda do laudo, tornem-me os autos conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

 6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111867 Nr: 2824-66.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado de 

averbação de fls. 53/56.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124939 Nr: 3702-54.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO ALMICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO GRADIM 

PIMENTA - OAB:226.496, FELIPE GRADIM PIMENTA - OAB:308.606, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142295 Nr: 6274-46.2018.811.0008

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209

 Autos: 6274-46.2018.811.0008 - Código: 142295.

SENTENÇA

Trata-se de expediente remetido pela Autoridade Policial para concessão 

de medidas protetivas em favor de Jonahina Ferreira da Costa (conforme 
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Lei n.º 11.340/06, art. 12, III), a qual estaria sendo vítima de atos de 

violência doméstica perpetrados por Laércio Lanza.

Foram deferidas as medidas protetivas, conforme o requerimento das 

supostas ofendidas (fls. 13/15), seguindo-se a notificação e citação do 

suposto agressor (fls. 23/4).

O agressor contestou a ação pugnando pela revogação das medidas 

protetivas (fls. 25/8).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela manutenção das 

medidas protetivas (fls. 29/31).

Vieram os autos conclusos.

Relatados, decide-se.

 A contestação não merece acolhida.

De início, é cediço que a incidência da lei sobre Violência Doméstica (Lei 

nº 11.340/06) tem como pressuposto motivação de gênero ou situação de 

vulnerabilidade ou hipossuficiência que caracterize situação de relação 

íntima que possa causar violência doméstica ou familiar, isto é, opressão 

contra a mulher.

No caso presente, a suposta infração praticada no âmbito da citada lei, 

trataria do crime de ameaça.

Com efeito, revela imprescindível a tutela postulada pela vítima da infração 

penal praticada no âmbito doméstico eis que, conforme seu relato 

colacionado perante a Autoridade Policial (fls. 08/9), a medida mostra o 

caráter preventivo, visando resguardar sua integridade física e 

psicológica.

Nesse contexto, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria 

da Penha foram inseridas no ordenamento jurídico para resguardar a 

integridade física e psicológica da vítima:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA 

PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. 

DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL 

EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, 

observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, 

podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de 

acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente 

da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal 

contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência 

pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se

exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja

vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da

tutela principal. "O fim das medidas protetivas é proteger direitos 

fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações

que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer 

ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. 

A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (STJ – REsp 

1419421/GO – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão – Órgão julgador: 

Quarta Turma – Julgamento: 11/02/2014 – Publicação: DJe 07/04/2014).

Com efeito, tipo previsto no art. 147 do CPB se configura com a promessa, 

por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de mal injusto 

e grave a outrem.

Para tanto, basta o anúncio de dano que cause receio na vítima, não se 

exigindo que o agente cumpra o que proclamou fazer, conforme a 

narrativa dos fatos realizada pela vítima.

Registra-se que as medidas protetivas concedidas no presente feito 

deverão produzir efeitos até que cesse a situação de eventual perigo em 

face da vítima que ensejou o requerimento de proteção, mormente porque 

nada há nos autos informação da ofendida para retirar as medidas de 

proteção.

Destarte, não subsistindo dúvidas a respeito das questões de fato, e 

constatada a eficácia das medidas deferidas em sede liminar, devem 

aquelas se tornar definitivas, segundo os limites da natureza do processo 

cautelar.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para efeito de 

convolar em definitivas as medidas protetivas deferidas:

a) proibição de aproximar-se da ofendida, familiares desta e testemunhas, 

além do limite mínimo de 200 (duzentos) metros;

b) proibição de realizar contato com a ofendida, familiares desta e 

testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

c) vedação de frequentar a residência e trabalho, residência de parentes 

e o local de trabalho da ofendida;

As medidas terão vigência até o trânsito em julgado da sentença de 

absolvição no processo principal, ou até a extinção da pena, acaso 

condenado o suposto agressor.

Imperioso ressaltar que as protetivas não podem impedir direitos do 

genitor, a exemplo do direito de visita que deve ser sempre garantido.

Não obstante, considerando a notícia de que até o momento não aportou 

neste Juízo o procedimento inquisitorial objeto da medida, posterga-se os 

efeitos das respectivas medidas deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses, 

contados da ciência da ofendida, devendo aquela ser cientificada nos 

termos do art. 201, §2º, do CPP .

Ressalta-se, contudo, que ocorrendo novas investidas por parte do 

agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito.

Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de 

eventual e novo comportamento desviado do agressor.

Por derradeiro, intime-se pessoalmente o requerido e vítimas desta 

decisão cientificando o primeiro que em caso de descumprimento poderá 

ensejar a custódia cautelar.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se o Ministério Público e a requerente.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o presente incidente.

Barra do Bugres/MT, 04 de outubro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142295 Nr: 6274-46.2018.811.0008

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209

 Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para efeito de 

convolar em definitivas as medidas protetivas deferidas:a) proibição de 

aproximar-se da ofendida, familiares desta e testemunhas, além do limite 

mínimo de 200 (duzentos) metros;b) proibição de realizar contato com a 

ofendida, familiares desta e testemunhas, por qualquer meio de 

comunicação;c) vedação de frequentar a residência e trabalho, residência 

de parentes e o local de trabalho da ofendida;As medidas terão vigência 

até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no processo principal, 

ou até a extinção da pena, acaso condenado o suposto 

agressor.Imperioso ressaltar que as protetivas não podem impedir direitos 

do genitor, a exemplo do direito de visita que deve ser sempre 

garantido.Não obstante, considerando a notícia de que até o momento não 

aportou neste Juízo o procedimento inquisitorial objeto da medida, 

posterga-se os efeitos das respectivas medidas deferidas pelo prazo de 

06 (seis) meses, contados da ciência da ofendida, devendo aquela ser 

cientificada nos termos do art. 201, §2º, do CPP .Ressalta-se, contudo, 

que ocorrendo novas investidas por parte do agressor, no prazo acima 

mencionado, poderá a vítima postular pelo desarquivamento destes autos 

para requerer o que de direito.Decorrido tal prazo, não restará prejudicado 

novo pedido, em caso de eventual e novo comportamento desviado do 

agressor.Por derradeiro, intime-se pessoalmente o requerido e vítimas 

desta decisão cientificando o primeiro que em caso de descumprimento 

poderá ensejar a custódia cautelar.Publique-se. Registre-se. Intimem-se o 

Ministério Público e a requerente.Com o trânsito em julgado, arquive-se o 

presente incidente.Barra do Bugres/MT, 04 de outubro de 2018.João Filho 

de Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 122835 Nr: 2515-11.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MARTINS COTRIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 Posto isso, designa-se o dia 22 de novembro de 2018, às 08 horas para a 

realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado 

Cristiano Martins Cotrim dos Santos, anotando a absoluta ausência de 

espaço em pauta em data anterior dado eis que foram preenchidos todos 
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os dias úteis para audiências, bem como a designação de outras sessões 

de julgamento pelo Tribunal do Júri.Intime-se o pronunciado pessoalmente, 

requisitando sua apresentação junto à Cadeia Pública Local.Intimem-se as 

vítimas e as testemunhas arroladas. Ciência ao MPE.Ciência à DPE diante 

da petição de fl. 273.Providencie sete cópias da pronúncia e deste 

relatório.É o sucinto relatório (CPP, 423, I).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 119809 Nr: 680-85.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2933

 Intimação para os Assistentes de Acusação, Dr. Saulo Almeida 

Alves-OBA/MT 13.615 e Dra. Michele Juliana Noca-OAB/MT 7.622, 

contra-arrazoarem no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 600, §1° 

do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 53837 Nr: 46-65.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ XAVIER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Almeida Ferraciolli - 

OAB:18.563

 I - Tendo em vista que o Advogado constituído pelo acusado foi intimado a 

apresentar contrarrazões via DJE nº 10342, de 20/09/2018 e publicado no 

dia 21/09/2018, permanecendo inerte (fl. 226), na forma do art. 601, caput, 

do CPP, remetam os autos ao TJMT para análise da pretensão recursal.

II - Ademais, o STJ firmou jurisprudência no sentido de que é "inviável a 

decretação da nulidade pela ausência de apresentação de contrarrazões 

ao recurso especial quando a defesa foi regularmente intimada, sem, 

contudo, manifestar-se no prazo legal" (STJ - AgRg no REsp 1596700/RS, 

Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, 

DJe 15/06/2018 e AgRg no REsp 1395769/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis 

Júnior, 6ª T., DJe 31/10/2014).

III - Dessa forma, remetam os autos a superior instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 137514 Nr: 3095-07.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, 

ADEMAR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 I - Certificado o decurso de prazo para apresentação de defesa pela 

Advogada constituída (fl. 145), na forma do art. 396-A, §2º do CPP, vista 

dos autos a Defensoria Pública para apresentação de resposta à 

acusação. II - Após, conclusos, inclusive para deliberar acerca da 

aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP. III - Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 137514 Nr: 3095-07.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, 

ADEMAR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 DELIBERAÇÕES

Diante da negativa por parte do acusado, sai a Advogada intimada para, 

no prazo de 10 dias responder a acusação, nos termos do art. 396 do 

CPP, cujo prazo inicia-se a partir desta data. Cumpra-se. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143368 Nr: 6935-25.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EVANDRO LIMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I - Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 20 de fevereiro 

de 2019, às 13: 45 horas.

III – Intimem-se o acusado, bem como o Ministério Público.

 IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

Vl – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143844 Nr: 7179-51.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:

 I – A missiva não se fez acompanhar de cópia da defesa preliminar, 

requisito essencial para o seu cumprimento, conforme prevê o art. 1.360 

da CNGC.’

II – Em vista disso, solicite-se ao Juízo Deprecante as peças faltantes, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393).

III – Com a juntada dos respectivos documentos, atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado.

IV – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 27 de fevereiro 

de 2019, às 13:20 horas.

V – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

 VI – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Vll – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VllI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143843 Nr: 7178-66.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAL SILVA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCIMARA ZAIM DE MELO - 

OAB:11.332

 I – A missiva não se fez acompanhar de cópia da defesa preliminar, 

requisito essencial para o seu cumprimento, conforme prevê o art. 1.360 

da CNGC.’

II – Em vista disso, solicite-se ao Juízo Deprecante as peças faltantes, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 
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393).

III – Com a juntada dos respectivos documentos, atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado.

IV – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 27 de fevereiro 

de 2019, às 13:15 horas.

V – Intimem-se o acusado, bem como o Ministério Público.

 VI – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Vll – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VllI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143224 Nr: 6850-39.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO GABRIEL DOS SANTOS, LUIS FELIPE DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DA SILVA 

FERREIRA - OAB:24323/O, PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - 

OAB:24287

 Assim, o que pretende o embargante é rediscutir a relação jurídica, 

providência vedada porquanto já entregue a prestação 

jurisdicional.Ademais, os vícios que autorizam o manejo dos embargos 

devem estar inseridos e intrínsecos ao próprio pronunciamento judicial, 

revelando-se defeso considerar dados externos.Assim, inexiste violação 

do art. 382 do CPP quando a prestação jurisdicional é dada na medida da 

pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões 

abordadas no feito e, conclusão contrária aos interesses da parte, não 

configura omissão hábil a justificar o manejo dos aclaratórios.Não há, 

portanto, qualquer omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade na 

sentença, pelo que os embargos vão desacolhidos. III – Oficie-se à 

Autoridade Policial solicitando a conclusão do inquérito.Com a conclusão, 

arquivem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 94339 Nr: 3939-93.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS VICTOR DA ROCHA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO DOS SANTOS JÚNIOR - 

OAB:12359-MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

 A Defesa do acusado Isaías Victor da Rocha Silva requer a devolução da 

CNH entregue voluntariamente em 26 de março de 2018, arguindo que até 

a presente data não houve impulsionamento quanto ao início do 

cumprimento da pena.

Ocorre que o Juízo não proferiu qualquer decisão determinando que o 

acusado entregasse sua CNH, sendo ela entregue de forma voluntária, 

mormente porque não houve o trânsito em julgado da sentença de fls. 

172/176, e o acusado manifestou desejo de recorrer, conforme certidão 

de fl. 226.

Deste modo, intime-se a Defesa para, querendo, proceda com a retirada 

da CNH que se encontra retida nos autos sem determinação judicial.

II –

Por outro lado, recebe-se a apelação interposta pelo acusado (fl. 226) 

porquanto presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, 

adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade na 

representação e sucumbência) e intrínsecos (legitimidade, capacidade e 

interesse recursal), sendo que, eventual pagamento de custas é relegado 

para a fase do art. 804 do CPP.

Nos termos do art. 600 do CPP, intime-se a Defesa Constituída para, no 

prazo de 08 (oito) dias apresentar razões, após, vista dos autos ao MPE 

para no prazo sucessivo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de que sejam 

os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o recurso 

interposto.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143134 Nr: 6782-89.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISSON COSTA FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES DE PAULA 

ALMEIDA - OAB:24.735

 Autos: 6782-89.2018.811.0008 - Código: 143134.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – A missiva não se fez acompanhar de cópia da defesa preliminar, 

requisito essencial para o seu cumprimento, conforme prevê o art. 1.360 

da CNGC.’

II – Em vista disso, solicite-se ao Juízo Deprecante as peças faltantes, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393).

III – Com a juntada dos respectivos documentos, atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado.

IV – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 19 de fevereiro 

de 2019, às 13h15.

V – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

 VI – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Vll – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VllI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 25 de setembro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-05.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para manifestar-se acerca da certidão do Sr. oficial de Justiça Id 1502802 

. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-28.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR SOARES TEIXEIRA (REQUERENTE)

GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000661-28.2018.8.11.0008 Valor da causa: $9,540.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
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(436) POLO ATIVO: Nome: VALTEMIR SOARES TEIXEIRA Endereço: Rua 

Dos Operários, nº 138, 138, Maracanã, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: LOJAS RIACHUELO SA Endereço: RUA 

LANDRI SALES, 1.070, G02, Anexo B,, CIDADE ARACILIA, GUARULHOS - 

SP - CEP: 07250-130 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 27/11/2018 Hora: 13:00. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres-MT , 19 de outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-17.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LEDEIR CARLOS DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000610-17.2018.8.11.0008 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LEDEIR CARLOS DE 

PAULA Endereço: AVENIDA TROPICAL, 7, INDEFINIDO, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: BANCO SANTANDER, RUA 

AMADOR BUENO 474, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04752-901 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 26/11/2018 Hora: 14:40. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 19 de outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-63.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000594-63.2018.8.11.0008 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROSILENE PEREIRA 

DA SILVA Endereço: RUA CONSTITUINTE, S/N, JARDIM DAS PALMEIRAS, 

BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO 

S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AV. GETULIO VARGAS, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 
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vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 27/11/2018 

Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. Barra do Bugres-MT, 19 de outubro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-64.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ELOISA DA CRUZ SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000678-64.2018.8.11.0008 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELOISA DA CRUZ 

SILVA DE OLIVEIRA Endereço: RUA BURITI, S/N, QD 08, LT. 17, JARDIM 

DAS PALMEIRAS, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Endereço: RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 258, CLARO 

TV, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 27/11/2018 Hora: 13:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres-MT,19 de outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-07.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GENESES JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000740-07.2018.8.11.0008 Valor da causa: $19,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GENESES JOSE DA SILVA 

Endereço: AV TROPICAL, 1373, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 26/11/2018 

Hora: 15:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 
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oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. Barra do Bugres - MT, 19 de outubro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86211 Nr: 2016-66.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO MENDES DE QUEIROZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, Patricia Capriolli Goncalves - OAB:MT0012855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial para 

RECONHECER o direito do requerente à licença-prêmio por assiduidade, 

adquirida pelo efetivo exercício de seu cargo no período laboral 2004/2009 

e CONDENAR o MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT à concessão do 

benefício pretendido pelo autor, que deverá ser convertido em pecúnia, 

face a aposentadoria do demandante, com juros de mora a partir da 

citação e a correção monetária, a partir da aposentadoria por invalidez. 

Sobre o valor da condenação, DETERMINO a incidência de atualização 

monetária pelo índice IPCA-E, e juros moratórios pelo índice de 

remuneração da poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 

com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para débitos de natureza 

não tributária, como no caso em apreço.Havendo recurso voluntário, e 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal de 

Justiça, com nossas homenagens.Com o trânsito em julgado, certifique-se 

e aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias, após o qual, proceda-se às 

baixas e anotações necessárias, conforme as disposições da 

CNGC/MT.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000775-35.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

Cláudia Uliana Orlando (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EBER JEFFERSON BOCARDI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000775-35.2018.8.11.0050; Valor causa: $127,466.81; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Atos executórios, Citação]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Nos termos da legislação em vigor, mormente o 

Provimento nº 07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte 

requerente, por meio de seu patrono constituído, para efetuar o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, 

cujo acesso se dá através do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba 

"Emissão de Guias Online", aportando-se aos autos o comprovante de 

pagamento a fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado de 

intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. Nada mais. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 20 de outubro de 2018 MAYRA CORADI BRAGA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E 

INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000930-38.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CALETTI DEON (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

 

Decisão do Juiz Plantonista.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000930-38.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CALETTI DEON (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

 

Decisão do Juiz Plantonista.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000930-38.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CALETTI DEON (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

 

Decisão do Juiz Plantonista.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000840-30.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))
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EDINA DIAS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000840-30.2018.8.11.0050. AUTOR(A): EDINA DIAS SANTOS RÉU: 

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Vistos, etc. 1. Trata-se de 

Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte. 2. A autora 

requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado. 3. Nesse aspecto, artigo 300, do CPC prevê a possibilidade 

de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. 4. A antecipação de tutela deve se 

pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para levar ao 

convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito pretendido, 

conduzindo ao que é verdadeiro. 5. Contudo, não restou demonstrado nos 

autos a probabilidade do direito da requerente, mormente considerando 

que a prova da união estável e dependência existente a autora e o de 

cujus será colacionada também através de prova testemunhal. 6. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de salário maternidade. 7. A praxe e a própria experiência 

das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. 8. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o 22 de novembro de 2018, às 

16h00min. 9. Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino 

desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e 

intimação para comparecimento em audiência. 10. Por sua vez, decorrido o 

prazo de contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 

10 dias. 11. Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que 

se exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer 

à Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado 

aos autos o referido requerimento indeferido. 12. Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita. 13. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO 

DO PARECIS, 11 de outubro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000781-42.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

REINHEIMER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

GUILHERME ISAAC SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PRO-SILO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Cer t i dão  P rocesso : 

1000781-42.2018.8.11.0050; Valor causa: $91,628.00; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da 

legislação em vigor, mormente o Provimento nº 07/2017-CGJ, impulsiono os 

autos para INTIMAR a parte requerente, por meio de seu patrono 

constituído, para efetuar o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. 

Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 21 de outubro de 2018 MAYRA 

CORADI BRAGA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000778-87.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LINDARVA AMELIA MARTINS (REQUERENTE)

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000778-87.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LINDARVA AMELIA MARTINS 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos, etc. 1. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 2. 

Anteriormente a citação do requerido, a autora manifestou desistência da 

presente demanda. 3. Nesse sentido, compulsando os autos, em respeito 

ao artigo 485, §4º do CPC, verifica-se que o executado não foi citado até o 

momento, o que torna desnecessária a sua anuência. 4. Diante do 

exposto, tendo em vista o pedido de desistência da ação proposto pela 

parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA para JULGAR EXTINTO o processo sem resolução do mérito. 

5. P. I.C. 6. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 24 de setembro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70010 Nr: 3236-36.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE AGUA DO PARECIS-DAP, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, indefiro a denunciação 

a lide formulada pelo réu MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em 

relação a NORTEC CONSULTORIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA e 

julgo: a) o processo extinto sem resolução do mérito em relação ao 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DAP) por ilegitimidade passiva 

(art. 485, VI, do CPC); b) o processo extinto com resolução do mérito, pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido de indenização por danos morais que 

ROSEMARY GONÇALVES formulou em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS/MT.Condeno a autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 85, §§ 3º e 

4º, III, e art. 98, § 3º, do CPC/2015). Transitada esta em julgado 

arquivem-se. Havendo a interposição de recurso, tempestivamente, 

processe-se.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94546 Nr: 4504-23.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO HENRIQUE MACIEL DE ASSIS, ANA CLAUDIA 

MACIEL DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL MATERNIDADE SANTA ÂNGELA, 

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

SIOMARA TENROLLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLESIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B, PATRÍCIA ELISA VIEIRA BRITO - 

OAB:10.304/MT

 Código nº 94546

DESPACHO

Vistos

 1. Tendo em vista a portaria TJMT nº 856/2018-PRES, que suspendeu o 
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expediente no dia da audiência de conciliação anteriormente aprazada, 

redesigno a audiência, para o dia 05 de dezembro de 2018 às 13:15 a 

realizar-se no CEJUSC.

2. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 02 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33164 Nr: 3197-15.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI & CASTOLDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARTOR & BASSO LTDA, VICENTE SARTOR 

CIA LTDA, FAZENDA TERRA SANTA, FAZENDA PRIMAVERA, BRASIL 

AGRÍCOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: eduardo pereira pandolfo - 

OAB:20.029 OAB/MT, FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT, NELSON JOSÉ 

GASPARELO - OAB:2693-B, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959-MT

 Certifico e dou fé que deixei de cumprir o item 1 r. despacho de fls 98 

tendo em vista não localizar nos autos o endereço dos adquirentes do 

imovel Sr. Reinaldo Ferreira Paz, casado com Elza de Loudes Soares Paz 

e Sr. Haroldo Ferreira Paz, casado com Nilcéia Martins Gonçalves Paz.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82402 Nr: 2160-06.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECILIA ALVES DA SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89293 Nr: 1368-18.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEILTON SANTOS DA SILVA 04877310428, 

JOSEILTON SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1616 Nr: 1480-17.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON, 

DIOGENE VERGINIO BENETTI, HILDA GOLON BENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25.009/PR, EWERTON SOLER 

CONSALTER - OAB:24858/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

4. Após, intime-se a exequente acerca do regular processamento da 

execução no prazo de 10 (dez) dias, devendo indicar bens à penhora sob 

pena de suspensão na forma do art.921, III do CPC e arquivamento dos 

autos.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60479 Nr: 1470-16.2012.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIETE CASSEMIRO GOMES SENTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81755 Nr: 1800-71.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE APARECIDA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:163.08-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95723 Nr: 5141-71.2017.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIARA CRISTINA TONETTA - 

OAB:24068/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELLINGHTON ALVES DA SILVA, Cpf: 

03578889105, Rg: 17899257, Filiação: Nilza Alves da Silva, data de 

nascimento: 09/09/1989, brasileiro(a), natural de Arenápolis-MT, 
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convivente, mecânico, Telefone 65 99615 2599. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, ainda, considerandoa presunção de veracidade dos fatos 

alegados,JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva. As medidas terão 

vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no processo 

principal, ou até a extinção da pena, acaso condenado o suposto 

agressor.Diante do exposto, posterga-se os efeitos das respectivas 

medidas deferidas pelo prazo de 01 (um) ano, contados da ciência da 

ofendida, devendo aquela ser cientificada nos termos do art. 201, §2º, do 

CPP .Por derradeiro, INTIME-SEa requerente e o requerido via DJE (art. 270 

e 346 do CPC).Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, 

em caso de eventual e novo comportamento desviado do indiciado.Por 

derradeiro, INTIME-SEpessoalmente o requerido e vítima desta decisão 

cientificando o primeiro que em caso de descumprimento poderá ensejar a 

prisão preventiva.Sem custas e honorários. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE o Ministério Público.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o 

presente incidente.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 17 de outubro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000803-03.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO STURM DA ROCHA (ADVOGADO(A))

VICENTE FRANCISCO SARTOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDCAMP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000803-03.2018.8.11.0050. AUTOR(A): VICENTE FRANCISCO SARTOR 

RÉU: MEDCAMP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME Vistos. 

Trata-se de ação de revisão de aluguel calcada na Lei nº 8425/1991 em 

que o locador postula a majoração definitiva do aluguel no importe de R$ 

15.031,00 (quinze mil e trinta e um reais) mensais em face da locatária. 

Diante disso, verifica-se que o proveito econômico pretendido ao final, de 

acordo com a narrativa fática da exordial, equivale à quantia de R$ 

9.031,00 (nove mil e trinta e um reais) mensais, de modo que, nos termos 

do artigo 58, inciso III da Lei nº 8.245/1991 c/c artigo 292, § 3º do CPC, 

procedo à alteração do valor da causa atribuído na exordial para a quantia 

de R$ 108.372,00 (cento e oito mil e trezentos e setenta e dois reais). 

Portanto, intime-se a parte requerente, por meio de seu patrono 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial em 

relação ao valor da causa e efetue a complementação do recolhimento 

das custas e taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da petição inicial 

e extinção do processo sem resolução de mérito, conforme autoriza o 

artigo 321, § único do CPC. Intime-se. Campo Novo do Parecis-MT, 3 de 

outubro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000755-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

T. O. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da 

parte autora, para que no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, 

efetuando o pagamento do preparo referente a distribuição da carta 

precatória a ser expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ..

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000713-92.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATTAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000689-64.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAD COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACIANE ARRUDA DE LEMOS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000689-64.2018.8.11.0050. AUTOR(A): MAD COMERCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME RÉU: LACIANE 

ARRUDA DE LEMOS - ME Vistos. Inobstante a manifestação da parte 

autora, tenho que suas razões não merecem prosperar. A simples juntada 

do extrato do SERASA informando que a requerente possui quatro 

anotações de protesto, a fim de demonstrar a insuficiência financeira para 

arcar com as custas não é suficiente para ilidir a capacidade financeira da 

empresa. Nem demonstra a incapacidade momentânea, pois os protestos 

estão registrados com data de maio a junho de 2018, recente e dentro de 

um mês, sem que seja possível concluir pela ausencia de recursos para 

arcar com as custas do processo. Trata-se, a meu ver, de fato isolado, 

por ora, que não impede que se recolha as custas que sequer, no 

presente caso, é de quantia alta que lhe retire a capacidade de sustento. 

Desta feita, indefiro o pedido de justiça gratuita pleiteado, determinando a 

intimação do requerente para que no prazo de 10 (dez) dias recolha as 

custas, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 8 de outubro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000679-20.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA FERRO GOMES (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 
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aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000768-43.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE DE CARVALHO FLORENTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER FLORENTINO (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da 

parte autora, para que no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, 

efetuando o pagamento do preparo referente a distribuição da carta 

precatória a ser expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000776-20.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(REQUERENTE)

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. DA SILVA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da 

parte autora, para que no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, 

efetuando o pagamento do preparo referente a distribuição da carta 

precatória a ser expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ,

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000776-20.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(REQUERENTE)

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. DA SILVA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da 

parte autora, para que no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, 

efetuando o pagamento do preparo referente a distribuição da carta 

precatória a ser expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ,

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000793-56.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO EVARISTO VARNIER (REQUERENTE)

SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA TODOS OS SANTOS LTDA (REQUERIDO)

SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000793-56.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO EVARISTO VARNIER (REQUERENTE)

SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA TODOS OS SANTOS LTDA (REQUERIDO)

SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21389 Nr: 1671-18.2006.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL NORTE TRANSPORTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GOMES 

BRESSANE - OAB:10.102

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

3.670,33 ( TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E TRES 

CENTAVOS), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

379/382. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 2.023,11 

(DOIS MIL E VINTE E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS), para recolhimento 

da guia de custas e R$ 1.647,22 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E 

SETE RAIAS E VINTE E DOIS CENTAVOS), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36047 Nr: 2836-61.2010.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER ALENCAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT, FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ATOS ORDINATÓRIOS
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Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. CLAIR DIRLEI 

SCHEUERMANN para que efetue a devolução do processo em carga a 

mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 21663 Nr: 1939-72.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES CAPISTRANO, LORINETE DOS 

REIS CAPISTRANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA 

- OAB:5.478/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B, RANULFO DE MOURA 

MACHADO NETO - OAB:14579/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO para que efetue a devolução do processo em carga a mais 

de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão 

e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30106 Nr: 159-92.2009.811.0050

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES CAPISTRANO, LORINETE DOS REIS 

CAPISTRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO BERTOGLIO - OAB:, 

GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRADEMIR VICENTE DE 

OLIVEIRA - OAB:5.478/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B, RANULFO 

DE MOURA MACHADO NETO - OAB:14579/BA

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO para que efetue a devolução do processo em carga a mais 

de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão 

e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100459 Nr: 2259-05.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOVANDA ROCHA MEDRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16273 Nr: 19-97.2005.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21354/O, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97859 Nr: 1088-13.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63624 Nr: 1636-14.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARACANÃ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE 

BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DALMINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FURTADO LOUBET - 

OAB:9444/MS, MARCUS VINÍCIUS MACHADO ROZA - OAB:11303/MS, 

WILSON VIEIRA LOUBET - OAB:4899/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87911 Nr: 587-93.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO ÁGUA VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. MODESTO DE OLIVEIRA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63059 Nr: 1056-81.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERBAL LÚCIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DAFINI DE PAULA SAGA 

GOMES - OAB:17.023/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição da carta precatória a ser expedida nos 

autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo na Secretaria e 

retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64240 Nr: 2274-47.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RESENDE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição da carta precatória a ser expedida nos 

autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo na Secretaria e 

retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65555 Nr: 3585-73.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERMANUS AGRONEGOCIOS LTDA-ME CORRETORA 

DE COMODITES AGRICOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISSON IVO DE OLIVEIRA, WANDERLEIA 

DIAS MACHADO, MANOEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA OLIVIA ALMEIDA 

CERQUEIRA - OAB:OAB/MT 16.095, ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 9.789

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição da carta precatória a ser expedida nos 

autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo na Secretaria e 

retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68993 Nr: 2569-50.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES DIAMANTINO LTDA, ITALOG LOGÍSTICA 

E ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO ALMEIDA, Métrica Construções 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA DA SILVA ZERAIK - 

OAB:104.199, NELSON DA COSTA ARAÚJO - OAB:MT 8.505-A, 

RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:OAB/SP 253449, THIAGO VIEIRA 

LEITE DE CASTRO - OAB:181955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição da carta precatória a ser expedida nos 

autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo na Secretaria e 

retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70882 Nr: 3880-76.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CHINELLI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição da carta precatória a ser expedida nos 

autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo na Secretaria e 

retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79307 Nr: 441-86.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. COMÉRCIO E TRANSPORTES DE 

COMBUSTÍVEL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 
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NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição da carta precatória a ser expedida nos 

autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo na Secretaria e 

retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85598 Nr: 4138-18.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição da carta precatória a ser expedida nos 

autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo na Secretaria e 

retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76703 Nr: 3183-21.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BERTHOLDO SCHULZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO NOVO LOTERIAS LTDA - ME 

LOTERICA BOA SORTE, VALQUIRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, 

PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 11544 Nr: 1664-31.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSI GRIGOLETTI, JOÃO BATISTA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557, LEDI FIGUEREDO BRIDI - OAB:, LUIZ MARIANO 

BRIDI - OAB:2.619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Rosa - 

OAB:4117-B/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B, MARCO 

ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, TELMA DE 

MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81746 Nr: 1790-27.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92319 Nr: 3163-59.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARLI FERREIRA PRESTES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PROCURADOR (A) DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR - 

OAB:24.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84544 Nr: 3521-58.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIENE JARDIM DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, LUCIO GARCIA DA 

ROSA, ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DO PARECIS/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16.898/MT, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93096 Nr: 3643-37.2017.811.0050
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA NOGUEIRA GUEDES TAUCHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls. 95/96/97, indicando o atual endereço da 

parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 102664 Nr: 3262-92.2018.811.0050

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCI DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZELI PAULINA HOLZ - 

OAB:22.586/MT, ODUVALDO LOPES FERREIRA - OAB:14.196-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 14155 Nr: 1093-26.2004.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR LUIZ PIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & JOST LTDA, BAYER 

CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, LAURA 

BEATRIZ S. MORGANTI - OAB:OAB/SP 189.829, PEDRO GILMAR VAN 

DER SAND - OAB:4207/MT, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - 

OAB:8.250-B/MT, SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - OAB:91.370, VIVIANA 

DE CASTILHO BARBOSA - OAB:158045

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101251 Nr: 2626-29.2018.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AI, JJG, AFM, HODS, HPQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/O, JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:8310B, 

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329/MT, 

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN 

DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - OAB:20.436/MT, Sara Graziela 

Pinto Fernandes de Oliveira - OAB:13680

 Vistos.

Presto, nesta data, informações nos habeas corpus impetrados pelo 

acusado Junio José Graciano, por intermédio dos ofícios nºs 

096/GAB2/2018 e 097/GAB2/2018 ora anexados.

Considerando o declínio da competência por decisão proferida no bojo da 

ação penal sob código 96235 (em apenso), não cabe a este Juízo a 

análise do pleito liberatório do acusado Haran Perpetuo Quintiliano 

manejado às f. 3203-3237, até mesmo porque o referido acusado impetrou 

habeas corpus perante o E. TJMT, cujo remédio constitucional foi 

distribuído sob nº 1010069-67.2018.8.11.0000 (f. 2892-2898), de modo 

que sua pretensão revogatória do decreto constritivo caberá ao juízo 

compente.

Do mesmo modo, entendo que caberá ao juízo competente decidir sobre o 

pleito de restituição de documentos manejado pela empresa Pagliuca e CIA 

LTDA ME, representada por seu atual arrendatário, senhor Jefferson 

Marcio Viana às f. 3290-3298.

Ainda que a douta representante do Ministério Público tenha emitido 

parecer favorável à pretensão do interessado Jefferson Marcio Viana (f. 

3199-3200), sob o argumento de que a referida documentação não implica 

qualquer influência no julgamento dos fatos apurados, somente ao juízo 

competente cabe analisar tal pretensão.

No mais, dê-se cumprimento integral à decisão proferida às f. 3277-3279, 

certificando-se nos autos.

Sem prejuízo, cumpra-se a decisão proferida nos autos em apenso (ação 

penal de código 96235) quanto ao recambiamento dos reeducandos que 

se encontram presos por força de decisão judicial proferida nestes autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97062 Nr: 681-07.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS GUALBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Ante o exposto, atendidos os critérios insculpidos no artigo 112 da LEP, e 

em consonância com o parecer ministerial de f. 127-128, determino a 

progressão do reeducando DOMINGOS GUALBERTO DA SILVA ao regime 

SEMIABERTO, devendo cumprir as condições que lhe serão impostas, 

ficando advertido que o descumprimento, a prática de novo delito ou a 

prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a 

REGRESSÃO de regime [...]Para tanto, DESIGNO audiência admonitória 

para fixação das condições impostas ao regime semiaberto para o dia 23 

de outubro de 2018, às 18h10min, que será realizada na sala de audiência 

deste Juízo, devendo o reeducando comparecer, munido de documento 

pessoal e acompanhado de seu advogado ou Defensor Público.Deverá 

o(a) Oficial(a) de Justiça cientificar o recuperando no ato do cumprimento 

do alvará de soltura que José Mauro deverá comparecer na audiência ora 

designada, sob pena de ser-lhe decretada sua prisão.Outrossim, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça certificar qual endereço o recuperando poderá ser 

encontrado, inclusive, contato telefônico (se houver).Expeça-se o 

competente Alvará de Soltura em favor do reeducando, acima qualificado, 

devendo ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo tiver que 

permanecer preso.Ciência ao Ministério Público.Intime-se o reeducando e 

seu defensor/advogado.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96019 Nr: 63-62.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS, ROBSON 

RODRIGUES LEITE, TIAGO MACHADO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO DE SOUZA - 

OAB:3.898/MT, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O, 

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 "Considerando o lapso na designação da audiência (f. 62), bem assim 

como forma de evitar conflito com a pauta de audiências do r. Juízo da 

Primeira Vara desta Comarca, redesigno a audiência de instrução para o 

dia 23/10/2018, às 16h30min, a ser realizada na sala de audiência deste 

Juízo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78091 Nr: 4040-67.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS, TDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA LEAL 

ESMERALDINO - OAB:6299

 Autos n° 4040-67.2015.811.0050 (Código 78091)

Requerente: A. B. dos S., representado por sua genitora Terezinha Dias 

dos Santos

Requerido: Odeon Pereira e Silva

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS

Vistos em correição.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da Lei 

n° 1.060/50.

Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, do CPC), e com isenção de 

custas.

 No tocante a tutela antecipada, passo a manifestação.

A concessão da providência antecipatória, na forma do artigo 273, I, do 

Código de Processo Civil, demanda a identificação da plausibilidade do 

direito substancial invocado (verossimilhança da alegação), por meio de 

prova inequívoca, e o dano potencial (periculum in mora).

No caso em apreço, verifica-se nos autos que a autora não comprovou a 

“In initio litis” alteração no binômio necessidade-possibilidade, desta feita 

indefiro a majoração liminar dos alimentos.

Neste sentido, eis o que reza a jurisprudência:

 REVISIONAL DE ALIMENTOS - INDEFERIMENTO DE MAJORAÇÃO DOS 

ALIMENTOS EM TUTELA ANTECIPADA - DOCUMENTOS QUE 

DEMONSTRAM A NECESSIDADE DO ALIMENTADO, SEM COMPROVAÇÃO 

DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE - IMPOSSIBILIDADE DE SE 

DEFERIR A MEDIDA ATÉ QUE SE CARREIEM AOS AUTOS MAIORES 

ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DECISÃO ACERTADA - RECURSO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. Prova inequívoca, para fins de tutela 

antecipatória, é a que decorre de documentos existentes nos autos no 

momento de ser apreciada a medida. Insuficiente a prova documental 

nessa fase, a tutela antecipatória não pode ser deferida.(TJ-PR - AI: 

4097061 PR 0409706-1, Relator: Mendonça de Anunciação, Data de 

Julgamento: 26/09/2007, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7469).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE ALIMENTOS - 

MAJORAÇÃO - ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE 

- AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - INDEFERIMENTO DA TUTELA 

ANTECIPADA. Arbitrados alimentos, sua majoração só se viabiliza, em 

sede de tutela antecipada, se inequivocamente demonstrado o aumento 

das necessidades do alimentado e/ou da capacidade financeira do 

alimentante, sem o que não há cogitar-se de sua majoração nesta fase de 

cognição sumária.(TJ-MG - AI: 10521130040210001 MG, Relator: Versiani 

Penna, Data de Julgamento: 10/10/2013, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2013).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

17.03.2016 às 08 horas.

Cite-se a parte requerida, no endereço declinado na inicial, a fim de que 

compareça na audiência, oportunidade que poderá apresentar 

contestação.

 A autora e o requerido comparecerão a audiência acompanhados de 

suas testemunhas, 3 (três) no máximo, art. 8° da Lei 5.478/68.

O não comparecimento do autor implica no arquivamento do pedido, e a 

ausência da requerida importa em revelia, além de confissão quanto à 

matéria de fato, art. 7° da Lei n° 5.478/68.

Ciência ao Ministério Público.

Cite-se o requerido e intime-se o autor.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 15 de janeiro de 2016.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-34.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GENEILTON RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

ELISABETE APARECIDA BASSANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000454-34.2017.8.11.0050 Nome: GENEILTON RODRIGUES SILVA 

Endereço: RUA SÃO MARCOS, 70, B. ESPERANÇA, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 CERTIDÃO Certifico e dou fé que a r. sentença 

transitou em julgado sem interposição de recursos. Nos termos do 

provimento 55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte 

interessada dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento. Campo Novo do Parecis - MT, Sexta-feira, 19 de 

Outubro de 2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000076-78.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUKRAFKA STEFFLER (EXEQUENTE)

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS (ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INFOMERCADO INFORMATICA E TELECOM LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000076-78.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Sexta-feira, 19 de Outubro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001811-12.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RAPHAEL HEINTZE DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado, para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 03/12/2018, 

às 15:15 horas (artigo 334, § 3º, do NCPC)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001837-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PICCININ (AUTOR(A))
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EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR 

A PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado, para comparecer na 

audiência de conciliação designada para o dia 03/12/2018, às 13:00 horas 

(artigo 334, § 3º, do NCPC)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82420 Nr: 2128-66.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, Izilda 

Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane de Almeida 

Coutinho - OAB:5.233-B, Denner de Barros e Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A, Diego José da Silva - OAB:10.030, paulo 

roberto canhete diniz - OAB:13.239-A mt

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à petição da parte 

requerida de fls. 148/149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109116 Nr: 2136-72.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Construtora After Ltda 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA para, no prazo de 15 dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85531 Nr: 3995-94.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A CEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marclean Menezes Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento, tendo em vista que o comprovante não encontra-se anexo à 

petição juntada aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99186 Nr: 3801-60.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jassy Antonio Canei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055, Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERIDO para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar quanto ao pedido de desistência 

formulado pela parte autora, em razão do disposto no art. 485, § 4º, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20441 Nr: 2749-10.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geromin Antonio Guolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT, ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - OAB:16405, Willian 

José de Araújo - OAB:3928/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para 

INTIMAÇÃO da parte Executada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

arguir qualquer das hipóteses do art. 854 § 3º, so NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136595 Nr: 9076-19.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Lucia Leque Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO NABI BEZERRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:20065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo PROCEDENTE a presente liquidação de sentença, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, dando à lide resolução de mérito, para 

condenar a Executada a restituição de R$ 3.035,25, corrigidos, pelo INPC, 

a partir do pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação 

na ação civil pública nº. 0200224-44.2013.8.01.0001, em 

29.07.2013.CONDENO a Parte Executada ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais arbitrados em que corresponder a 10% do 

valor atualizado da causa.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde-MT, 11 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141237 Nr: 940-96.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Regina Caovilla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido aduzido pela Parte Requerente para CONDENAR o 

Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, incluindo décimo-terceiro 

salário, a partir da data do requerimento administrativo, em 25 de abril de 

2016.As prestações em atraso deverão ser pagas de uma única vez, às 

quais incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. DETERMINO ainda, 

que o requerido implante, em 10 dias a partir do trânsito em julgado da 

sentença, o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de 

contribuição, com renda mensal inicial de 100% do salário de benefício, 

ressalvado o manejo do fator previdenciário, ou da regra contida na 

Medida Provisória 676/2015, devendo-se aplicar a regra que for mais 
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benéfica à Requerente. Para tanto, OFICIE-SE ao posto do INSS em 

Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta 

sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte autora: CPF, 

Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como recomendado 

na Recomendação 04/2012 do CNJ e Portaria Conjunta PGF/INSS nº 

83/2012. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações em atraso (Súmula 

111/STJ). Sem custas. Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 

496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C.Campo Verde/MT, 17 de 

outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142286 Nr: 1415-52.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Talita Hosana Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Tostes de Castro 

Maia - OAB:63.440/MG

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexigibilidade da dívida 

indicada pela Requerida.CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos morais 

impostos à Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e 

acrescidos de juros moratórios a partir da citação.Na forma do art. 85, § 

2º, do NCPC, tratando-se de causa de pequeno valor, CONDENO a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 15% da 

condenação, observando-se, em especial, a baixa complexidade da 

causa.OFICIE-SE ao SPC, imediatamente, solicitando a exclusão definitiva 

da inscrição do nome da Requerente, indicada na inicial.Certificado o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, eventual manifestação por parte do interessado. Em não 

havendo pedido de execução no prazo de trinta dias, arquive-se 

definitivamente.P.I.C. Campo Verde/MT, 17 de outubro de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136002 Nr: 8745-37.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedente o 

pedido aduzido pelo Requerente para CONDENAR o Requerido ao 

pagamento das parcelas vencidas, incluindo décimo-terceiro salário, a 

partir do requerimento administrativo na data de 13 de março de 2017.As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais 

incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal. DETERMINO ainda, que o requerido 

implante, em 10 dias a partir do trânsito em julgado da sentença, o 

benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, com 

renda mensal inicial de 100% do salário de benefício, ressalvado o manejo 

do fator previdenciário, ou da regra contida na Medida Provisória 

676/2015, devendo-se aplicar a regra que for mais benéfica ao 

Requerente. Para o período considerado como segurada especial (04 de 

agosto de 1978 a 28 de julho de 1990), deverá ser utilizado o valor de um 

salário mínimo como salário de benefício para o cômputo da renda mensal 

inicial. Ressalte-se que a RMI não poderá ser inferir a um salário 

mínimo.OFICIE-SE, pois, ao posto do INSS em Cuiabá/MT, por meio da 

APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta sentença, acompanhada 

dos seguintes documentos da parte Autora: CPF, Carteira de Identidade e, 

também com o seu endereço, como recomendado no Ofício Circular nº 

482/2005 – CGJ/DJA. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações em atraso 

(Súmula 111/STJ). Sem custas. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Novo Código de Processo Civil. P.I.C.Campo 

Verde/MT, 17 de outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138437 Nr: 10015-96.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAdQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Samay de Oliveira 

Paniago - OAB:19572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO PANOSSO - 

OAB:6136

 Isso posto, nos termos do art. 485, I, do NCPC, JULGO inteiramente 

procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar 

concedida.CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais desde logo arbitrados em R$ 4.173,30, na 

forma do item 3.2, da tabela XI da Resolução 96/2007 da 

OAB/MT.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100018 Nr: 4040-64.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Vieira Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT, Rubens Gaspar Serra - 

OAB:119.859/SP

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexigibilidade da dívida 

indicada pela Requerida.CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos morais 

impostos ao Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e 

acrescidos de juros moratórios a partir da citação.Na forma do art. 85, § 

2º, do NCPC, tratando-se de causa de pequeno valor, CONDENO a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes arbitrados no que corresponder a 15% da 

condenação, observando-se, em especial, a baixa complexidade da 

causa.Certificado o trânsito em julgado, OFICIE-SE ao SPC, solicitando a 

exclusão definitiva da inscrição do nome do Requerente, promovida pela 

Requerida em razão do aludido contrato.No mais, AGUARDE-SE, no 

arquivo provisório, pelo prazo de 30 (trinta) dias, eventual manifestação 

por parte do interessado. Em não havendo pedido de execução no prazo 

de trinta dias, arquive-se definitivamente.P.I.C. Campo Verde/MT, 15 de 

outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 101194 Nr: 4507-43.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal na qual o Exequente informou a satisfação 

integral do débito.

É o relato do necessário. Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 
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II, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 11 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136403 Nr: 8962-80.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Santos Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo PROCEDENTE a presente liquidação de sentença, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, dando à lide resolução de mérito, para 

condenar a Executada a restituição de R$ 3.025,25, corrigidos, pelo INPC, 

a partir do pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação 

na ação civil pública nº. 0200224-44.2013.8.01.0001, em 

29.07.2013.CONDENO a Parte Executada ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais arbitrados em que corresponder a 10% do 

valor atualizado da causa.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde-MT, 11 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71807 Nr: 796-35.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concórdia Materiais para Construção e Madeiras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerida, na pessoa de seu Advogado, a qual foi condenada nos 

termos da r. sentença de fls. 158, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das CUSTAS JUDICIAIS no importe de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ), e TAXA JUDICIÁRIA no 

importe de R$ 365,68 (trezentos e sessenta e cinco reais e sesenta e oito 

centavos ), totalizando R$ 779,08 (setecentos e setenta e nove reais e 

oito centavos ). Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se 

for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for processo virtual. 

O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à DÍVIDA ATIVA ou 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 5.º da 

CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117522 Nr: 6116-27.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley de Almeida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6116-27.2016.811.0051 - 117522

Previdenciário

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por Shirley de Almeida Ramos, 

devidamente qualificado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, igualmente qualificado.

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação.

 A Requerente veio aos autos pleitear pela extinção do feito, ante a 

desistência no prosseguimento da ação (p. 121).

Devidamente intimado a se manifestar quanto ao pedido de desistência, o 

Requerido quedou-se inerte.

É o breve relatório. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, e diante da concordância, mesmo que 

tácita do Requerido, nada obsta a homologação do pedido de desistência 

aduzido pela Requerente.

 Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela 

Requerente, declarando extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

na forma do art. 485, VIII, do NCPC.

Sem custas. Sem honorários, dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143288 Nr: 1912-66.2018.811.0051

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita de Cassia Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenaide Lavagnoli Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Machado Borges - 

OAB:74555/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1912-66.2018.811.0051 - 143288

Alvará Judicial

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito do parecer do Ministério Público.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138209 Nr: 9893-83.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Campo 

Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9893-83.2017.811.0051 - 138209

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Comprovada a inércia do Requerido quanto ao cumprimento da sentença, 

e tendo em vista a existência de saldo remanescente positivo de bloqueios 

anteriores (extrato anexo), ENCAMINHEM-SE os autos ao Setor Social da 

Comarca, a fim de que faça o levantamento do menor preço do 

medicamento e, depois, promova a aquisição do produto, com a 

transferência do valor à conta corrente do estabelecimento comercial 

correspondente.

Por fim, INTIMEM-SE as Partes para que requeiram o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116937 Nr: 5808-88.2016.811.0051

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Centro Oeste Textil Ltda, SAFRA CORRETORA DE 

CEREAIS LTDA., Rafael Rodrigues de Godoi, Milton Leal Gumiero, Tatiane 

Nogueira Gumiero Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

RAÇÕES LTDA –ME, W. A. LEMOS, WELLINTON P. M. SOUZA, RAWANNY 

PEREIRA SALES, JOSÉ LAMARK BOSSE, EVERTON TEXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Boque da Silva - 

OAB:13386

 Autos nº 5808-88.2016.811.0051 - 116937

Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que os Requerentes 

possuíam como procurador o Dr. Eliel Alves de Sousa.

É de notório conhecimento desta Comarca o falecimento do referido 

advogado.

Dessa forma, nos termos do art. 313, I, do novo Código de processo Civil 

determinar-se-á a suspensão do processo, para que a Parte Autora 

nomeie novo advogado sob pena de extinção do feito.

Isso posto, DETERMINO a suspensão do feito.

INTIMEM-SE pessoalmente os Requerentes, no endereço declinado na 

inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem novo advogado, 

sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 313, § 3º, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127308 Nr: 4428-93.2017.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCPDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Guimarães dos Santos 

- OAB: OAB/MT 19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:3252

 Autos n° 4428-93.2017.811.0051 - 127308

Guarda

Decisão.

Vistos etc.

Inexistentes quaisquer irregularidades, DECLARO saneado o feito. FIXO, 

como controvertido, os pontos relativos ao melhor guardião da criança, 

bem como, o regime de visitas.

Para fazer frente a tal questão, DEFIRO apenas o Estudo Psicossocial das 

Partes. Assim, ENCAMINHEM-SE os autos ao Setor Social, a fim de que 

apresentem laudo do referido estudo no prazo de 15 (quinze) dias.

Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que apresentem suas razões 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Apresentadas as razões, ou decorrido o prazo correspondente, 

ABRA-SE vista ao Ministério Público, para que aponha seu parecer em 10 

(dez) dias.

Por fim, CONCLUSOS, para sentença.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105045 Nr: 952-81.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnomar José Auler, Carlos Rodrigo Bernardes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda, 

Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 952-81.2016.811.0051 - 105045

Adjudicação Compulsória

Despacho.

Vistos etc.

Com a devida vênia à ilustre Procuradora dos Requerentes, a prévia 

audiência de conciliação ainda não se realizou, logo, não houve o 

escoamento do prazo de reposta, de jeito que não há que se falar em 

revelia.

Em continuidade, a fim de bem prestigiar a citação do Onéscimo Prati 

Júnior, DETERMINO que se solicitem informações pelos Sistemas Siel, 

Infojud e Renajud, acerca de seu endereço atualizado.

Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário à citação do Requerido, a fim 

de que compareça à audiência a ser designada pelo Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, observando-se as advertências consignadas na 

decisão inicial.

 Se impossível a localização do Requerido, INTIMEM-SE os Requerentes 

para que solicitem o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135681 Nr: 8617-17.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marineidi Araujo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 8617-17.2017.811.0051 – 135681

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31727 Nr: 1839-75.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvestre Pelegrini Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerida, na pessoa de seu Advogado, a qual foi condenada nos 

termos da r. sentença de fls. 51/59, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das CUSTAS JUDICIAIS no importe de R$ 
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413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ), e TAXA 

JUDICIÁRIA no importe de R$ 262,43( duzentos e sessenta e dois reais e 

quarenta e três centavos ), totalizando R$ 675,83( seiscentos e setenta e 

cinco reais e oitenta e três centavos). Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca 

de Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se 

for processo virtual. O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no 

artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77156 Nr: 2103-87.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Cristina Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): City Lar - Dismobras Imp. Exp. Distribuição de 

Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT, Inessa de Oliveira Trevisan Sophia - OAB:6483/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerida, na pessoa de seu Advogado, a qual foi condenada nos 

termos da r. sentença de fls. 59/67, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das CUSTAS JUDICIAIS no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ), e TAXA 

JUDICIÁRIA no importe de R$ 136,83( cento e trinta e seis reais e oitenta e 

três centavos ), totalizando R$ 550,23( quinhentos e cinquenta reais e 

vinte e três centavos ). Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for 

processo virtual. O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no 

artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75559 Nr: 535-36.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Souza de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:24214, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requeridae, na pessoa de seu Advogado, a qual foi condenada nos 

termos da r. sentença de fls. 62/67, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das CUSTAS JUDICIAIS no importe de R$ 

412,85(quatrocentos e doze reais e oitenta e cinco centavos ), e TAXA 

JUDICIÁRIA no importe de R$ 412,85( quatrocentos e doze reais e oitenta 

e cinco centavos ), totalizando R$ 825,70( oitocentos e vinte e cinco reais 

e setenta centavos ). Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for 

processo virtual. O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no 

artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 11588 Nr: 1092-04.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio César dos Santos, Safras e Cifras 

Importação e Exportação Ltda, Ester Carmela Baum, Anderson Sérgio dos 

Santos, Neuri Antonio Frozza, Adilson Octtacilio Aquino, Rosemary Grandi 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443, YURI 

ZARJITSKY DE OLIVEIRA - OAB:203658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87291 Nr: 4801-32.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Moreira de Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

quanto as folhas 49/54 requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18295 Nr: 410-78.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luiz Pavinato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para devidos fins, que a parte autora deixou 

transcorrer o prazo e até a presente data nada manifestou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79964 Nr: 333-25.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Carlos Hernandez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Melo Engenharia e Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Di Rezende 

Bernardes - OAB:18.396/GO

 Certifico e dou fé, para devidos fins, que decorreu o prazo e a parte 

Executada não comprovou nos autos o comprovante do pagamento da 

divida, em razão pela qual impulsiono os autos para a parte Exequente, 

para que no prazo de 15 dias apresente bens penhoraveis da parte 

Executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78524 Nr: 3372-64.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Edimundo Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Armelin - 

OAB:18776-A, Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2062 Nr: 258-74.2000.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclésio Schenkel, Celsio Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Marcia Franzon de 

Azevedo - OAB:3.581-A/MT, Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte execucuta, na pessoa de seu Advogado, a qual foi condenada nos 

termos da r. sentença de fls. 380, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das CUSTAS JUDICIAIS no importe de R$ 599,99 

(quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual. O NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de 

vosso nome e CPF junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26911 Nr: 1019-90.2009.811.0051

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helenice Pinho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerida, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16(quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) , a qual 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 115/125. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40(quatrocentos treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 

137,76(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) para fins de 

TAXA JUDICIÁRIA. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Verde 

se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for processo 

virtual, para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13570 Nr: 3031-19.2005.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Rogério Romero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Flavio Luciano Bauermeister - OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerida, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

698,60(seiscentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) , a qual foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 167/178. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40(quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 

285,20(duzentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) para fins de 

TAXA JUDICIÁRIA. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Verde 

se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for processo 

virtual, para a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108701 Nr: 2033-65.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edestinos Agência de Viagens e Turismo Ltda, 

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itallo Gustavo de Almeida 

Leite - OAB:7413, Rachel Fischer Menna Barreto - OAB:OAB/SP 

248779

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA para, no prazo de 15 dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO da página 58, acostados nos autos pelo parte Requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139690 Nr: 160-59.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Bueno de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA para, no prazo de 15 dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87415 Nr: 4898-32.2014.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Paulo dos Reis, Antonio Paulo dos 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.AUTORIZO, também, a expedição da certidão, nos termos do art. 

828 do NCPC, a fim de autorizar a averbação do presente cumprimento de 

sentença no registro de quaisquer bens passíveis de penhora, arresto ou 

indisponibilidade em nome do Executado.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 18 de outubro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143056 Nr: 1771-47.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda, 

Continental do Brasil Produtos Automotivos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trans Carlão Transportadora LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuliana Cáfaro Kikuchi - 

OAB:132.592, Maria Carolina Ferraz Cafaro - OAB:183437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1771-47.2018.811.0051 - 143056

Monitória

Despacho.

Vistos etc.

CITE-SE a Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, em 

reconhecendo a existência da dívida descrita em título monitório, promova 

o pagamento correspondente, acrescido de honorários advocatícios 

equivalentes a 5% do valor atribuído à causa, caso em que ficará isento 

do pagamento das custas processuais.

 A Requerida poderá, ainda, reconhecer o crédito e requerer o 

parcelamento da dívida, das custas e dos honorários advocatícios, 

mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o remanescente em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescido de correção monetária e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, do NCPC).

Alternativamente, pretendendo discutir a existência da dívida ou seu 

montante, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, a Requerida poderá opor 

embargos, que suspenderão a eficácia do mandado monitório (art. 702 e § 

4º do NCPC).

Não cumprido o mandado monitório, nem opostos embargos, será 

constituído de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, 

§ 2º, do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117245 Nr: 5963-91.2016.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMS, KMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT, Telma Rachel Candil - OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilza Serra - OAB:7001/MT

 Autos n° 5963-91.2016.811.0051 - 117245

Alimentos

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de alimentos na qual a Parte Autora desistiu da ação.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

A desistência pleiteada traz prejuízo porque, tratando-se de ação de 

alimentos, a desistência é meramente a do pedido, sem gerar perempção.

Uma vez que citado o Requerido permaneceu silente, sequer sua 

intimação se mostra necessária.

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela Requerente, 

declarando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, VIII, do NCPC.

 Condeno a Requerente ao pagamento das custas, mas de exigibilidade 

suspensa dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 18 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81399 Nr: 1441-89.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKOF, PCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Hayanni de Melo 

Martins - OAB:20016 - O/MT, Ricardo Alexandre Viana - OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Autos n° 1441-89.2014.811.0051 - 81399

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

Do que se infere dos autos, o Exequente buscou a execução da 

prestação vencida em entre outubro e novembro de 2015, acrescida, 

ainda, das que se vencessem durante o processo. Citado, o Executado 

efetuou o pagamento parcial da obrigação.

Assim, nos termos do cálculo confeccionado, em outubro de 2018, ainda 

existia débito do Executado. Considerando-se todas as prestações até 

então vencidas e pagamento feito, o Executado ainda deve o equivalente a 

R$ 18.046,24.

Dessa forma, DECRETO a sua prisão civil por 60 (sessenta) dias.

Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão, a ser cumprido 

no endereço em que foi citado.

Em caso de pagamento integral, acrescido das parcelas vencidas durante 

o trâmite da Execução, recolha-se o mandado de prisão ou expeça-se o 

alvará de soltura, conforme o caso.

No mais, nos termos dos arts. 528, § 1º, e 517, do NCPC, DETERMINO o 

protesto à dívida alimentar.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111828 Nr: 3271-22.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvacir Natalina Giusti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34248 Nr: 788-92.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Souza Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trescinco Distribuidora de Automoveis Ltda, 

Wolkswagem do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265/MT, MÁRCIO 

NOVAES CAVALCANTI - OAB:90.604-SP, Thaís Galindo da Silva - 

OAB:13.148/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a parte executada foi devidamente intimada via 

DJE nº 10330 para efetuar o depósito voluntário do saldo remanescente, 

no entanto, deixou transcorrer o prazo e nada manifestou, razão pela 

qual, IMPULSIONO OS AUTOS para INTIMAÇÃO da parte requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se requerendo o que entender 

de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132315 Nr: 7060-92.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leovaldo Bertogna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo PROCEDENTE a presente liquidação de sentença, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, dando à lide resolução de mérito, para 

condenar a Executada a restituição de R$ 93.000,00, corrigidos, pelo INPC, 

a partir do pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação 

na ação civil pública nº. 0200224-44.2013.8.01.0001, em 

29.07.2013.CONDENO a Parte Executada ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais arbitrados em que corresponder a 10% do 

valor atualizado da causa.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde-MT, 19 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136400 Nr: 8959-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wender da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo PROCEDENTE a presente liquidação de sentença, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, dando à lide resolução de mérito, para 

condenar a Executada a restituição de R$ 3.063,75, corrigidos, pelo INPC, 

a partir do pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação 

na ação civil pública nº. 0200224-44.2013.8.01.0001, em 

29.07.2013.CONDENO a Parte Executada ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais arbitrados em que corresponder a 10% do 

valor atualizado da causa.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde-MT, 19 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138222 Nr: 9901-60.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Aparecida Santana Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo PROCEDENTE a presente liquidação de sentença, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, dando à lide resolução de mérito, para 

condenar a Executada a restituição de R$ 9.450,00, corrigidos, pelo INPC, 

a partir do pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação 

na ação civil pública nº. 0200224-44.2013.8.01.0001, em 

29.07.2013.CONDENO a Parte Executada ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais arbitrados em que corresponder a 10% do 

valor atualizado da causa.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde-MT, 19 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74886 Nr: 3886-51.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82435 Nr: 2136-43.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Campo Verde Ltda, Darcy Eberhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Malusa Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaine Nahane Miranda - 

OAB:MT/18.122/O, Nícia da Rosa Haas - OAB:5947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para devidos fins, que transcorreu o prazo solicitado 

pela Exequente. Nos termos da legislação vigente Impulsiono os autos 

para a parte Autora manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

requerer o que entender de direito para prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130260 Nr: 5888-18.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Adriano Szpacki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE FERNANDES AQUINO - 

OAB:19580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo PROCEDENTE a presente liquidação de sentença, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, dando à lide resolução de mérito, para 

condenar a Executada a restituição de R$ 32.133,75, corrigidos, pelo INPC, 

a partir do pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação 

na ação civil pública nº. 0200224-44.2013.8.01.0001, em 

29.07.2013.CONDENO a Parte Executada ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais arbitrados em que corresponder a 10% do 

valor atualizado da causa.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde-MT, 19 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18302 Nr: 405-56.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L de Oliveira Auto Peças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138214 Nr: 9895-53.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geracio Lucas Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo PROCEDENTE a presente liquidação de sentença, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, dando à lide resolução de mérito, para 

condenar a Executada a restituição de R$ 5.700,00, corrigidos, pelo INPC, 

a partir do pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação 

na ação civil pública nº. 0200224-44.2013.8.01.0001, em 

29.07.2013.CONDENO a Parte Executada ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais arbitrados em que corresponder a 10% do 

valor atualizado da causa.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde-MT, 19 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78346 Nr: 3207-17.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte executada nada manifestou, razão pela qual, nos 

termos da legislação vigente impulsiono os presentes autos para intimação 

da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, requerer o que entender de 

direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135489 Nr: 8530-61.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helita dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo PROCEDENTE a presente liquidação de sentença, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, dando à lide resolução de mérito, para 

condenar a Executada a restituição de R$ 15.000,00, corrigidos, pelo INPC, 

a partir do pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação 

na ação civil pública nº. 0200224-44.2013.8.01.0001, em 

29.07.2013.CONDENO a Parte Executada ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais arbitrados em que corresponder a 10% do 

valor atualizado da causa.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde-MT, 19 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81981 Nr: 1831-59.2014.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valnei Luiz Gueno, Fernanda Cristine Rabelo Gueno, 

Umberto João Gueno, Valdemiro Gueno - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Luiz Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Lunardelli - 

OAB:13892

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação das partes, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135384 Nr: 8496-86.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nenzita Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo PROCEDENTE a presente liquidação de sentença, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, dando à lide resolução de mérito, para 

condenar a Executada a restituição de R$ 3.000,00, corrigidos, pelo INPC, 

a partir do pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação 

na ação civil pública nº. 0200224-44.2013.8.01.0001, em 

29.07.2013.CONDENO a Parte Executada ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais arbitrados em que corresponder a 10% do 

valor atualizado da causa.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde-MT, 19 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83771 Nr: 3121-12.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Camilo Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação das partes, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135509 Nr: 8541-90.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Allif Pereira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo PROCEDENTE a presente liquidação de sentença, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, dando à lide resolução de mérito, para 

condenar a Executada a restituição de R$ 2.900,00, corrigidos, pelo INPC, 

a partir do pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação 

na ação civil pública nº. 0200224-44.2013.8.01.0001, em 

29.07.2013.CONDENO a Parte Executada ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais arbitrados em que corresponder a 10% do 

valor atualizado da causa.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde-MT, 19 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73636 Nr: 2623-81.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lourdes de Oliveira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para devidos fins, que a parte Executada deixou 

transcorrer o prazo e até a presente data nada manifestou. Nos termos da 

legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca das Fls. 114/116 

devendo requerer o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27523 Nr: 1611-37.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:1494/RS-9975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da Parte Exequente, na pessoa de seu Ilustre Procurador, para que 

indique bens disponíveis dos Executados, em 10 (dez) dias, sob pena de 

suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25767 Nr: 3712-81.2008.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geromin Antonio Guolo, Selina Delesia Botan Guolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Albino Ramos - 

OAB:3559-B/MT, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521/MT, JOAO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Patrícia Aline Ramos - 

OAB:7203/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 15 (QUINZE) dias, requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de arquivo do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138216 Nr: 9897-23.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lucas Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo PROCEDENTE a presente liquidação de sentença, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, dando à lide resolução de mérito, para 

condenar a Executada a restituição de R$ 5.949,70, corrigidos, pelo INPC, 

a partir do pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação 

na ação civil pública nº. 0200224-44.2013.8.01.0001, em 

29.07.2013.CONDENO a Parte Executada ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais arbitrados em que corresponder a 10% do 

valor atualizado da causa.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde-MT, 19 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6049 Nr: 398-06.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcindo Seron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, para que manifeste-se o prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do Ofício acostado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134151 Nr: 7916-56.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Carlos Fereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo PROCEDENTE a presente liquidação de sentença, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, dando à lide resolução de mérito, para 

condenar a Executada a restituição de R$ 3.078,00, corrigidos, pelo INPC, 

a partir do pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação 

na ação civil pública nº. 0200224-44.2013.8.01.0001, em 

29.07.2013.CONDENO a Parte Executada ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais arbitrados em que corresponder a 10% do 

valor atualizado da causa.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde-MT, 19 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130159 Nr: 5829-30.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catia Cilene Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE FERNANDES AQUINO - 

OAB:19580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, julgo PROCEDENTE a presente liquidação de sentença, na 

forma do art. 487, I, do NCPC, dando à lide resolução de mérito, para 

condenar a Executada a restituição de R$ 36.056,02, corrigidos, pelo INPC, 

a partir do pagamento e acrescidos de juros moratórios a partir da citação 

na ação civil pública nº. 0200224-44.2013.8.01.0001, em 

29.07.2013.CONDENO a Parte Executada ao pagamento das custas e dos 

honorários sucumbenciais arbitrados em que corresponder a 10% do 

valor atualizado da causa.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde-MT, 19 de outubro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82524 Nr: 2216-07.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeiry Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até 

presente data a parte executada nada manifestou, razão pela qual, 

impulsiono os presentes autos, para intimação da parte autora, no prazo 

de 15(quinze)dias, requerer o que entender de direito, para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113701 Nr: 4203-10.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 Autos n° 4203-10.2016.811.0051 - 113701

União Estável

Despacho.

Vistos etc.

No termos do art. 357, § 3º do NCPC, DESIGNO audiência de cooperação 

para o dia 10 de dezembro de 2018, às 17:00 de Mato Grosso, 

oportunidade em que as Partes poderão integrar ou esclarecer suas 

alegações.

As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, I, do NCPC).

CONSIGNE-SE no mandado de intimação que as Partes deverão, na 

audiência, apresentar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, depois de fixados os pontos controvertidos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137874 Nr: 9746-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Cézar Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Teodoro de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9746-57.2017.811.0051 - 137874

Inventário

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista a concordância expressa de todos os herdeiros, nos 

termos do art. 619 do NCPC, DEFIRO o petitório de p. 264/265, par 

autorizar a venda do imóvel matriculado sob nº. 5.151, do SRI local.

 EXPEÇA-SE o competente alvará.

No mais, CUMPRA-SE integralmente a última decisão.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96259 Nr: 2838-52.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelson Aparecido Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletrokasa - EB Comércio de Eletrônicos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B, MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS 

BAUERMEISTER - OAB:16311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNIS MACHADO DA 

SILVEIRA - OAB:5752, Dennis Machado da Silveira - OAB:5752/MT

 Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se o presente de incidente de cumprimento de sentença na qual, se 

obteve a satisfação integral do crédito executado.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores em favor do Exequente.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde-MT, 18 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133266 Nr: 7524-19.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Marcelo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro TV S.A (Embratel TVSAT 

Telecomunicações SA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Pelo exposto, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova feito pelo 

Requerente, de forma a atribuir ao Requerida o encargo de bem 

demonstrar a existência de negócio jurídico válido.Anota-se, ainda, que a 

inversão dos encargos probatórios se limita apenas àquela questão da 

prova de existência do negócio jurídico questionado. As demais questões 

continuam regidas pela regra do art. 373, I, do NCPC.INTIMEM-SE as Partes 

para que tomem ciência da presente decisão, especialmente a Requerida, 

em favor de quem se reabre o prazo de 10 (dez) dias para oferecimento 

de documentos, dada a alteração superveniente de seu encargo 

probatório.Na hipótese de apresentação de novos documentos, INTIME-SE 

o Requerente, na pessoa do ilustre Procurador, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se sobre as provas produzidas.Após, CONCLUSOS, 

inclusive para análise da pertinência do julgamento antecipado da lide. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 18 de outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113658 Nr: 4182-34.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro da Silva Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “No caso dos autos, o perito judicial foi conclusivo em afirmar que não há 

incapacidade para o exercício de atividade laborativa, respondendo aos 

quesitos das partes e, após regular exame, concluindo que a parte tem 

condições de exercer atividade laboral. Assim, ausente o requisito da 

incapacidade, imprescindível à concessão dos benefícios pleiteados, é de 

rigor a improcedência do pedido. Diante do exposto, julgo improcedente o 

pedido formulado pela parte autora". 5. Embargos de declaração 

desprovidos.” (Supremo Tribunal Federal STF; ARE-AgR-ED 754.992; SP; 

Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 10/12/2013; DJE 03/02/2014; Pág. 

64) Dessa forma, considerando que não foram preenchidos os requisitos 

legais do auxílio-doença, a improcedência dos pedidos iniciais é medida 

que se impõe. Decido. Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os 

pedidos feitos pelo Requerente, na forma do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e sem honorários, dada a 

gratuidade.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 17 de outubro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144352 Nr: 2419-27.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudir Alberto Duranti
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 23 de novembro de 2018, às 18:00 horas de Mato Grosso.INTIMEM-SE 

as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a fim de que 

compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de confissão. 

INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Caberá à própria Parte comprovar a 

intimação de sua Testemunha, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas Testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do 

NCPC).Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação 

delas em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova 

(art. 455, §§ 2º e 3º, do NCPC).Sem prejuízo, e à míngua dos requisitos 

correspondentes, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido 

pela Requerente.INTIME-SE o Requerido, por meio de sua ADJ, para que, 

no prazo de 15 dias, apresente nos autos, o valor das diferenças a serem 

recolhidas pelo Requerente, como requisito para eventual concessão do 

benefício pleiteado.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130794 Nr: 6216-45.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weismuller e Cia Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 § 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”A 

importância de se reprimir tais condutas pelas partes é ressaltada, 

inclusive no art. 139, III e IV, do NCPC:“Art. 139. O juiz dirigirá o processo 

conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:(...)III – prevenir ou 

reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir 

postulações meramente protelatórias;IV – determinar todas as medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que 

tenham por objeto prestação pecuniária;”Seja como for, prudente que a 

Parte atue como colaboradora da justiça e atenda aos chamados quando 

solicitada. Dessa forma, INTIME-SE a Requerida, inclusive pessoalmente, 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique a correta 

localização do bem, sob pena de incidência de multa única, desde logo 

arbitrada em R$ 10.000,00 e da tomada das demais medidas cabíveis, 

entre elas a de cunho criminal.Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário 

ao cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo. Se ainda 

assim impossível a localização do bem, INTIME-SE o Requerente para que 

solicite o que de direito.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 17 de outubro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116090 Nr: 5225-06.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzo Gonçalves de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quéren-Hapuque Albernaz 

Marques - OAB:OAB/MT 19.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12.903, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Isso posto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, uma vez que ausente 

qualquer nexo causal entre a condição de incapacidade do Requerente 

com o acidente descrito na inicial.Condeno o Requerente ao pagamento 

das custas e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. No entanto, a 

sua exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando 

então o credor poderá comprovar a alteração da condição do Requerente, 

nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 15 

de outubro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109884 Nr: 2367-02.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OSTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Soares Lima - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2367-02.2016.811.0051 - 109884

Monitória

Despacho.

Vistos etc.

Não havendo oposição de embargos monitórios por parte da Requerida, 

nos termos do art. 701, § 2º, do NCPC, CONSTITUI-SE, de pleno direito, o 

título executivo judicial.

Uma vez que a demanda visa ao pagamento de quantia em dinheiro, 

caberá à Requerente buscar a instauração da fase de cumprimento de 

sentença, apresentando desde logo seus cálculos de atualização da 

dívida.

AGUARDE-SE, pois, a manifestação da Requerente. Em não havendo 

requerimento no prazo de 30 (trinta) dias, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior provocação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 11 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113323 Nr: 4001-33.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANE OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4001-33.2016.811.0051 – 113323.

Cumprimento de sentença

Despacho.

Vistos etc.

Analisando-se os autos, nota-se a impossibilidade de se deferir o pedido 

de p. 155/157, uma vez que o Executado ainda não foi devidamente 

intimado quanto ao pedido inicial de cumprimento da sentença.

Isso posto, INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante 

Judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, 

apresente impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Quanto ao pedido feito pela antiga procuradora, de reserva de 30% dos 

valores a receber pelos atrasados, tem-se a impossibilidade de se deferir 

tal pedido sem que se faça a juntada nos autos do contrato de prestação 

de serviços, no qual eventualmente se pactuou o referido percentual a ser 

recebido.
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Isso posto, INTIME-SE a antiga procuradora da Exequente para que, no 

prazo de 15 dias, traga aos autos cópia do contrato de prestação de 

serviço.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90283 Nr: 866-47.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Souza Filho-ME, Dielton Luiz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

intimação do exequente a fim de que manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto à petição e ao comprovante de pagamento juntados aos autos pelo 

executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 19191 Nr: 1530-59.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Leite Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fratari Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Luis Pedroso Marques 

de Oliveira - OAB:7666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1530-59.2007.811.0051 - 19191

Execução

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Exequente para que informe o local onde os veículos podem 

ser localizados, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.

Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre a 

penhora e, também, sobre o valor atribuído ao bem. Ao Exequente, caberá 

se manifestar especificamente sobre seu eventual interesse na 

adjudicação do veículo.

Após, CONCLUSOS.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73950 Nr: 2937-27.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marionildes Martins de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B, Fábio Roberto de Almeida Tavares - OAB:OAB/SP 

147.386

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS AS PARTES 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do retorno dos 

autos doTribunal de Justiça de Mato Grosso , requerendo o que entender 

de direito.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002002-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. F. (REQUERENTE)

E. G. D. A. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. R. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE Praça dos Três Poderes, 01, Jardim Campo Real II, (66) 3419-2233 

- Campo Verde-MT C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador, ou a Defensoria Pública, acerca da audiência de 

conciliação/mediação designada para o dia 30/10/2018, às 13h30min, à 

realizar-se no CEJUSC (prédio anexo ao edifício do fórum), no endereço 

acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente/assistido na 

solenidade. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 19 de outubro de 2018. 

assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000432-36.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JUCILEIA BEATRIZ GRANDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000432-36.2018.8.11.0051 Retificação de Registro Civil. 

Despacho. Vistos etc. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

dia 11 de dezembro de 2018 às 16:30 horas, no intuito de inquirir as 

testemunhas indicadas no Id. 13145389. CONSIGNO que compete ao 

advogado constituído pela parte informar ou intimar cada testemunha por 

si arrolada, atentando-se para as disposições do art. 455 do NCPC. Se 

houver testemunhas residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua 

inquirição. INTIME-SE. CIÊNCIA à Defesa e ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 10 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75676 Nr: 643-65.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5 M Transporte e Logistica Ltda - ME, M.A.O. 

Transportes Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Giórgia Manuela 

David Iorck Menusi - OAB:14556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerente, na pessoa de seu Advogado, a qual foi condenada nos 

termos da r. sentença de fls. 48, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das CUSTAS JUDICIAIS no importe de R$ 

413,40(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ), e TAXA 

JUDICIÁRIA no importe de R$ 343,12( trezentos e quarenta e três reais e 

doze centavos ), totalizando R$ 756,52( setecentos e cinquenta e seis 

reais e cinqueta e dois centavos ). Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca 

de Campo Verde se for processo físico, OU encaminhar via Web PEA se 

for processo virtual. O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 
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taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no 

artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28224 Nr: 2323-27.2009.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Cristian da Rosa e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte embargada, na pessoa de seu Advogado, a qual foi condenada nos 

termos da r. sentença de fls. 112, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das CUSTAS JUDICIAIS no importe de R$ 

638,55(seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos ), e 

TAXA JUDICIÁRIA no importe de R$ 638,55( seiscentos e trinta e oito reais 

e cinquenta e cinco centavos ), totalizando R$ 1.277,10( hum mil reais e 

duzentos e setenta e sete reais e dez centavos ). Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual. O NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de 

vosso nome e CPF junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35890 Nr: 2430-03.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oriel Fernando Barbosa de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerida, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

663,53(seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e três oito 

centavos) , a qual foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

128/143. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

291,43(duzentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos) para 

recolhimento de TAXA JUDICIÁRIA e R$ 372,10(trezentos setenta e doi 

reais e dez centavos) para fins de CUSTAS. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, conforme 

disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35890 Nr: 2430-03.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oriel Fernando Barbosa de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte requerente, na pessoa de seu Advogado, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

225,48(duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) , a qual 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 128/143. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 113,85(cento e treze reais 

e oitenta e cinco centavos) para recolhimento de CUSTAS e R$ 

111,63(cento e onze reais e sessenta e três centavos) para fins de TXA 

JUDICIÁRIA. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for 

processo físico, OU encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para 

a CAA-Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de 

vosso nome e CPF junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 573 Nr: 124-81.1999.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO NEVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Fialho Blessmann - 

OAB:OAB/DF 28.555, Othon Fialho Blessmann - OAB:2737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte exequente, na pessoa de seu Advogado,a qual foi condenada nos 

termos da r. sentença de fls. 238, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento do VALOR TOTAL no importe de R$ 1.040,37 (hum mil 

e quarenta reais e trinta e sete centavos), totalizando R$ 1.040,37 (hum mil 

e quarenta reais e trinta e sete centavos). Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual. O NÃO RECOLHIMENTO 

das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de 

vosso nome e CPF junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

Maria de Fátima Sousa Alves Xavier

 Gestora Administrativa II

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21639 Nr: 3950-37.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laury Bernardes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte executada, na pessoa de seu Advogado, a qual foi condenada nos 

termos da r. sentença de fls. 289, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das CUSTAS JUDICIAIS no importe de R$ 3.482,38 

(três mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), e 

TAXA JUDICIÁRIA no importe de R$ 3.482,38 ( três mil e quatrocentos e 

oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), totalizando R$ 6.964,76 (seis 

mil e novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos). 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo 

físico, OU encaminhar via Web PEA se for processo virtual. O NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35378 Nr: 1918-20.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Cimadon, Maria Ivanira 
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Wnadscher Cimadon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Manoel - 

OAB:17.799, Nelson Manoel Júnior - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente a fim de manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.115/116, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que 

me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17175 Nr: 3083-78.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, Lilian dos Santos - OAB:6431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.202/203, bem como requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139590 Nr: 92-12.2018.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Lopes Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS INTERESSADOS da existência e do 

teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a 

seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

Resumo da Inicial: MARIA DE FATIMA DA SILVA, requerer a ABERTURA 

DE INVENTÁRIO, observando-se o procedimento dos artigos 610 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, dos bens deixados por JOSÉ 

APARECIDO LOPES MENDES, falecido, ab intestato, no dia 22/11/2017, 

deixando bens a inventariar e filhos. Desse modo, requer, seja a 

peticionária, Srª. MARIA DE FATIMA DA SILVA, já qualificada acima, 

nomeada para o cargo de inventariante, sob compromisso, bem como, 

seja, após a apresentação das primeiras declarações, determinada a 

citação dos demais herdeiros e da Fazenda Pública para acompanhar os 

termos da presente ação, nos termos do art. 616 do CPC, sendo herdeiros 

os seguintes: 1. VANESSA MENDES DA SILVA, brasileira, nascida em 

31/08/2003, residente e domiciliada na Agrovila João Ponce de Arruda, na 

segunda rua – Zona Rural, no município de Campo Verde – MT; 2. 

GABRIEL APARECIDO MENDES DA SILVA, brasileiro, nascido em 

28/12/2005, residente e domiciliado na Agrovila João Ponce de Arruda, na 

segunda rua – Zona Rural, no município de Campo Verde – MT; Requer-se 

a concessão de prazo para apresentação das primeiras declarações (art. 

617 parágrafo único do CPC), nos termos da lei. Dá-se à causa o valor de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), apenas para fins de alçada. Campo 

Verde/MT, 05 de janeiro de 2018.

Despacho/Decisão: Vistos etc. DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, bem como DEFIRO a abertura do inventário. NOMEIO 

como inventariante a requerente MARIA DE FATIMA DA SILVA, que 

deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, do 

NCPC) e as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 

620, NCPC).Sob outro prisma, verificando que os herdeiros VANESSA 

MENDES DA SILVA e GABRIEL APARECIDO MENDES DA SILVA se tratam 

de menores de idade, a fim de evitar futuro conflito de interesses e 

arguição de nulidade, NOMEIO o advogado ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ, inscrito na OAB/MT 8028-B, para atuar como curador especial, o 

qual deverá ser intimado acerca da nomeação. ARBITRO, desde já, os 

honorários advocatícios em 02 URH, caso aceite a honrosa nomeação. No 

mais, apresentadas as primeiras declarações, CITEM-SE o cônjuge, 

herdeiros, e legatários, se houverem, bem como INTIMEM-SE as Fazendas 

Públicas Estadual, Municipal e Federal para que, havendo interesse, se 

manifestem sobre o presente feito.No ato da citação deverá ser entregue 

para cada um dos citandos, além de uma via da exordial, uma via das 

primeiras declarações, a rigor do que dispõe o art. 629, § 3°, do NCPC. 

ATENTE-SE a Secretaria para encaminhar copia às Fazendas Públicas, 

nos termos do § 4º, do referido artigo. EXPEÇA-SE, ainda, edital de 

publicação para conhecimento de terceiros dos termos do presente 

inventário (art. 259, III, do NCPC).Após, CERTIFICADA a ocorrência das 

citações e intimações, ABRA-SE vistas às partes em cartório para se 

manifestarem sobre as primeiras declarações, consoante estabelece o 

art. 627 do NCPC. DEVERÁ a Fazenda Pública indicar o valor dos bens de 

raiz descritos nas primeiras declarações, que constem de seu cadastro, 

no prazo do art. 629, do NCPC. Não havendo impugnações a que se refere 

o art. 627 do NCPC, DETERMINO a avaliação dos bens existentes, 

expedindo-se o competente mandado, salvo se a Fazenda Pública 

concordar com o valor atribuído aos bens pelo inventariante e não houver 

incapaz entre as partes (art. 633 do NCPC). Acostado aos autos o laudo 

de avaliação, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 635), devendo a secretaria observar o seguinte: a) 

Havendo impugnação do laudo, deverão os autos ser remetidos à 

conclusão; b) Aceita a avaliação, DEVERÁ a inventariante ser intimada 

para apresentar as últimas declarações (art. 636 do NCPC). Em seguida, 

INTIMEM-SE os envolvidos para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se nos autos (art. 637 do NCPC).Após, deverá ser 

comprovado nos autos o cálculo do tributo, devendo ser ouvidas as 

partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, a fazenda Pública (art. 

638 do NCPC). Havendo o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis 

habilitadas na forma do art. 642 do NCPC ou declaradas nas primeiras e 

últimas declarações, FACULTO às partes a possibilidade de formularem 

pedido do quinhão, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 647 do NCPC), ou 

desde já apresentarem o plano de partilha. Cumpridas tais determinações 

e comprovado o recolhimento do ITCMD, voltem-me os autos conclusos. 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, assim como PROCEDA-SE a intimação 

do Curador Especial dos herdeiros acerca das presentes deliberações. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde - MT, 22 de janeiro de 

2018. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 19 de outubro de 2018

Deumari Fraga da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81038 Nr: 1169-95.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFMF, KFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 I N T I M O o advogado(a)Edison Gonçalves de Andrade Junior para 

devolução dos autos nº 1169-95.2014, Protocolo 81038, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos 

termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81039 Nr: 1170-80.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFMF, Kammylla Florenço Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Fernandes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367

 I N T I M O o advogado(a)Edison Gonçalves de Andrade Junior para 

devolução dos autos nº 1170-80.2014, Protocolo 81039, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos 
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termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12810 Nr: 2297-68.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Stechow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dulio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, GABRIEL LORENZZATTO - OAB:20692/O

 I N T I M O o advogado(a) GABRIEL LORENZZATTO para devolução dos 

autos nº 2297-68.2005, Protocolo 12810, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75200 Nr: 192-40.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinho & Tavares Peixoto Ltda, Aparecido 

Tavares Peixoto, Sílvia Tedeschi Rocha Marinho, Robson Marinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte executada, na pessoa do seu 

procurador, a fim de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81339 Nr: 1400-25.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJdPF, JdPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 I N T I M O o advogado(a)LEVI MOROZ para devolução dos autos nº 

1400-25.2014, Protocolo 81339, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6597 Nr: 952-38.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimas José Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 I N T I M O o advogado(a)Luiz Foletto para devolução dos autos nº 

952-38.2003, Protocolo 6597, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 154752 Nr: 6377-21.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSdO, EFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo dos Santos Alves 

Correa - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o requerimento ministerial e, por conseguinte, 

considerando a indicação feita pelos conselheiros tutelares locais, que se 

encontram mais próximos do caso, APLICO a medida de acolhimento 

institucional, prevista no art. 101, inc. VII do ECA, em favor da adolescente 

identificada com o suposto nome de “Lorena Pote”, como forma de sua 

proteção. (...) APLICO, também, as medidas descritas no artigo 101, inciso 

V, do Estatuto da Criança e do Adolescente (...).CITEM-SE os requeridos 

para apresentarem, querendo, defesa no prazo de 10 dias (art. 101, §2º 

do ECA), indicando as provas a serem produzidas, oferecendo desde já o 

rol de testemunhas a serem eventualmente inquiridas e 

documentos.OFICIE-SE ao Conselho Tutelar, dando ciência da presente 

decisão e para que cumpram as medidas inseridas entre suas atribuições 

e prestem informações mensais do acompanhamento e desenvolvimento 

do caso, adotando as providências pertinentes para encontrar familiares 

da adolescente que reúnam condições de exercer sua guarda.EXPEÇA-SE 

ofício à diretora da unidade de acolhimento para que, além do PIAF, seja 

apresentado relatório semestral circunstanciado da situação da 

representada e de sua família, a rigor do que estabelece o art. 101, §§4º, 

5º e 6º do ECA. DEVERÁ, ainda, ser enviada cópia integral deste feito.Sem 

prejuízo, dadas às peculiaridades do caso, especialmente o fato de se 

tratar de adolescente desprovida de documentos pessoais e sem qualquer 

informação sobre sua identidade e dos familiares, por cautela, OFICIE-SE á 

Autoridade Policial Local a fim de que solicitar seja realizada busca em 

eventuais cadastros de pessoas desaparecidas. Sendo necessário, 

autorizo desde logo o registro fotográfico da infante, alertando-se, porém, 

que este deverá ser utilizado para esta única finalidade.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e por cautela à Defensoria Pública.CUMPRA-SE com 

urgência, inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente 

decisão como mandado.Por fim, desde já, AUTORIZO a requisição de 

força policial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142113 Nr: 1337-58.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIC Comércio Atacadista Algodão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ussiel Tavares da Silva Filho 

- OAB:3150-A/MT

 INTIMO a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

sua IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO de ref. 30. É o que me cumpre.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 19491 Nr: 1832-88.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemiro de Sousa Pena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Maria Vanderléia Aguiar - OAB:4417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Gustavo Soares Bonifácio para devolução dos 

autos nº 1832-88.2007, Protocolo 19491, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 153461 Nr: 5880-07.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Gabriel Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 Autos n° 5880-07.2018.811.0051 (153461)
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Criminal

Decisão.

Vistos etc.

O Acusado ERICK GABRIEL CAMPOS DA SILVA, devidamente citado, 

ofereceu resposta por meio de Advogado constituído, postergando a 

apresentação de suas razões de defesa.

O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve também para 

demonstrar a inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 

do CPP, todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva 

estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do Acusado, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de novembro de 

2018, às 13h30min de Mato Grosso.

Intime-se o Representante do Ministério Público, o Defensor Público, o 

Acusado, a Vítima e as Testemunhas arroladas pelas partes, observando 

a necessidade da expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das 

partes ou testemunha resida fora da Comarca, cientificando as partes 

acerca desta expedição.

Requisite-se o acusado.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por se tratar de réu preso, inclusive pelo 

Oficial de Justiça plantonista, caso necessário.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências

Campo Verde/MT, 3 de outubro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 154373 Nr: 6200-57.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ferreira da Silva, Josue Fabio Melgar 

Calhau, Augusto Flavio Vieira, Antonio Lúcio Sponton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO FLAVIO VIEIRA - 

OAB:126423/SP, LOURIVAL PIMENTA DE OLIVEIRA - OAB:37475/SP, 

LUCI MARA SESTITO VIEIRA - OAB:198796/SP, REINALVO FRANCISCO 

DOS SANTOS - OAB:237726/SP

 Autos n° 6200-57.2018.811.0051 (154373)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha ALEX GOMES para 

realizar-se no dia 06 de dezembro de 2018, às 17h30min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134042 Nr: 7869-82.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercilio Gonçalves de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERCILIO GONÇALVES DE ASSIS, Cpf: 

02639926160, Rg: 19085605, Filiação: Carminda Gonçalves e Adriano Ildo 

de Assis, data de nascimento: 04/04/1989, brasileiro(a), natural de Nova 

Brasilândia-MT, convivente, operador de máquina, Telefone 66 9663-6585. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, denuncio ERCILIO GONÇALVES DE 

ASSIS como incurso no artigo 129, § 9º do Código Penal, com incidência 

da Lei n.º 11.340/06.

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  7 8 6 9 - 8 2 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(134042)CriminalDecisão.Vistos etc.Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), recebo a denúncia na forma como colocada em 

juízo, oferecida contra ERCILIO GONÇALVES DE ASSIS, por 

consequência, determino a instauração da competente ação penal, 

dando-o como incurso nas penas do artigo 129, §9°, do Código Penal, com 

as implicações da Lei 11.340/06.Cite-se o Acusado, pessoalmente, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, através de Advogado, responda à 

acusação, por escrito, inclusive juntando documentos, especificando 

provas e arrolando testemunhas, sob pena de preclusão, ressaltando que 

deverá constar no mandado a obrigação do oficial de justiça indagá-lo se 

pretende constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe o Defensor 

Público, sendo que neste último caso o acusado deverá declinar as 

razões, tudo conforme o Provimento n° 30/2008-CGJ.Determino, ainda, que 

de acordo com o disposto no artigo 974, inciso II, da CNGC seja 

comunicado o recebimento da presente denúncia ao Instituto de 

Identificação de Mato Grosso e a DEPOL desta Comarca.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 6 de março de 

2018.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 17 de outubro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145842 Nr: 2997-87.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

01203453159, Rg: 16897951, Filiação: Helena Pereira dos Santos e Egidio 

Sales dos Santos, data de nascimento: 15/09/1985, brasileiro(a), natural 

de Nova Brasilandia-MT, convivente, operador de máquina, Telefone (66)9 

9685-1585. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AGRESSOR, ACIMA QUALIFICADO, ACERCA 

DA R. DECISÃO, ABAIXO TRANSCRITA, A QUAL REVOGOU AS MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA M.M.G. DOS S.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  n º  2 9 9 7 - 8 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(145842)CriminalDecisão.Vistos etc.Trata-se de pedido de providências de 

medidas protetivas formulado em favor da vítima M. M. G. DOS S., com 

fundamento na Lei 11.340/06.A Requerente, por meio da Defensoria 

Pública, postulou a revogação das medidas protetivas de urgência 

deferidas neste feito.Vieram os autos conclusos.Decido.As medidas 

protetivas de urgências foram concedidas para garantir a integridade 

física da vítima, diante de suas declarações prestadas na Delegacia de 

Polícia. Trata-se de provimento cautelar em que não se exige prova 

definitiva da ocorrência do crime, apenas o periculum in mora e o fumus 

boni iuris.Pois bem, a Lei Maria da Penha visa à proteção da mulher, e isto 

foi observado, uma vez que as medidas protetivas de urgências foram 
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devidamente deferidas em favor da ofendida.In casu, considerando que a 

ofendida informou que não possui mais interesse nas medidas protetivas 

de urgência, eis que os motivos que ensejaram sua decretação se 

exauriram, o pedido merece ser acolhido.Pelo exposto, face à notícia 

trazida aos autos, REVOGO as medidas protetivas anteriormente 

deferidas relacionadas à vítima Maria Márcia Gomes do 

Santos.Notifique-se a vítima.Intime-se o Requerido.Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Campo 

Verde/MT, 2 de outubro de 2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 18 de outubro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78137 Nr: 3006-25.2013.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio Cezar Francelino da Silva, Clezio Mauro 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEZIO MAURO DA SILVA, Cpf: 

03667801157, Rg: 17054419, Filiação: Delaidio Mauro da Silva e Ozidália 

Maria da Silva, data de nascimento: 12/11/1989, brasileiro(a), natural de 

Montes Claros de Goiás-GO, convivente, auxiliar de mecânico, Telefone 66 

99982-8033. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

D e s p a c h o :  A u t o s  n °  3 0 0 6 - 2 5 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 5 1  

(78137)CriminalDecisão.Vistos etc.Presentes os requisitos formais e 

materiais (art. 41 do CPP), recebo a denúncia na forma como colocada em 

juízo, oferecida contra CLEZIO MAURO DA SILVA, por consequência, 

determino a instauração da competente ação penal, dando-o como incurso 

nas penas do artigo 306 do Código de Trânsito, pelo primeiro fato; e contra 

JUNIO CÉZAR FRANCELINO DA SILVA, dando-o como incurso nas penas 

do artigo 306 do Código de Trânsito, pelo segundo fato.Citem-se os 

Acusados, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, através de 

Advogado, respondam à acusação, por escrito, inclusive juntando 

documentos, especificando provas e arrolando testemunhas, sob pena de 

preclusão, ressaltando que deverá constar no mandado a obrigação do 

oficial de justiça indagá-los se pretendem constituir advogado ou se o juiz 

deve nomear-lhes o Defensor Público, sendo que neste último caso os 

acusados deverão declinar as razões, tudo conforme o Provimento n° 

30/2008-CGJ.Determino, ainda, que de acordo com o disposto no artigo 

974, inciso II, da CNGC seja comunicado o recebimento da presente 

denúncia ao Instituto de Identificação de Mato Grosso e a DEPOL desta 

Comarca.DEIXO de designar audiência para proposta do benefício da 

suspensão condicional do processo, em razão dos antecedentes criminais 

negativos dos acusados (anexo).Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018.Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 18 de outubro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120478 Nr: 1393-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuracy Marinho de Queiroz, Dioginis Davi 

Mota Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR a Acusada Neuracy Marinho de Queiroz, brasileira, nascida 

em 23/10/1965, na cidade de Tesouro – MT, filha de Osvaldo Marinho de 

Souza e Raimunda Marinho de Oliveira, como incursa nas penas do artigo 

35 da Lei nº 11.343/06. Disposições finais: Portanto, CONDENO a Acusada 

Neuracy Marinho de Queiroz a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 

(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 600 dias-multa, em 

regime inicial fechado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

JOSE STADNIK FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLECIO SOUZA ALENCAR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 23/10/2018, 

às 10h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000794-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

EDIMILSON ALMEIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Autos n° 1000794-38.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito em execução, conforme 

pedido de 15512906. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

15 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JHON CLEBER OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Numero do Processo: 
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1000047-88.2018.811.0051 Polo Ativo: JHON CLEBER OLIVEIRA DOS 

SANTOS Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

Cuidam-se de embargos de declaração manejados por TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em 

relação à fundamentação do dano moral. Inicialmente, cumpre ressaltar 

que os embargos declaratórios possuem finalidade específica, 

expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso posto à liça, aduz 

a parte embargante que há omissão quanto à fundamentação do dano, 

pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, a omissão arguida não 

tem nenhuma pertinência, pois o que na verdade busca o embargante é 

adequar a decisão aos seus interesses. Analisando os autos, extrai-se 

que não restou demonstrado na peça defensiva a relação jurídica entre as 

partes, bem como a utilização do terminal telefônico. Todavia, importante 

frisar que não foram juntados documentos que pudesse ser objeto de 

analise na sentença embargada, motivo pelo qual, inexiste omissão quanto 

apreciação das provas anexa aos autos pela Embargante. Por outro lado, 

verifica-se que o instituo processual utilizado pela Embargante não é a via 

adequada para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente 

sentenciada, ocasião em que não há como acolher a pretensão da 

Embargante em razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos 

não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO 

ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE 

MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE 

CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE 

OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JHON CLEBER OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000047-88.2018.811.0051 Polo Ativo: JHON CLEBER OLIVEIRA DOS 

SANTOS Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

Cuidam-se de embargos de declaração manejados por TELEFONICA 

BRASIL S.A, alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa, em 

relação à fundamentação do dano moral. Inicialmente, cumpre ressaltar 

que os embargos declaratórios possuem finalidade específica, 

expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso posto à liça, aduz 

a parte embargante que há omissão quanto à fundamentação do dano, 

pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, a omissão arguida não 

tem nenhuma pertinência, pois o que na verdade busca o embargante é 

adequar a decisão aos seus interesses. Analisando os autos, extrai-se 

que não restou demonstrado na peça defensiva a relação jurídica entre as 

partes, bem como a utilização do terminal telefônico. Todavia, importante 

frisar que não foram juntados documentos que pudesse ser objeto de 

analise na sentença embargada, motivo pelo qual, inexiste omissão quanto 

apreciação das provas anexa aos autos pela Embargante. Por outro lado, 

verifica-se que o instituo processual utilizado pela Embargante não é a via 

adequada para rediscutir matéria de mérito que foi definitivamente 

sentenciada, ocasião em que não há como acolher a pretensão da 

Embargante em razão de inexistir hipótese determinante dos artigos 48 da 

Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de Processo Civil. Em não havendo 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os embargos 

não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO 

ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE 

MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. 

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE 

CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE 

OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE 

D E C L A R A Ç Ã O .  H I P Ó T E S E S  D O  A R T . 5 3 5  D O  C P C. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEITE PAIM (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000222-82.2018.811.0051 Polo Ativo: GERSON LEITE PAIM Polo Passivo: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se de embargos 

de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, alegando, em 

suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à fundamentação do 
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dano moral. Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios 

possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da 

Lei 9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão quanto à 

fundamentação do dano, pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, 

a omissão arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que na verdade 

busca o embargante é adequar a decisão aos seus interesses. 

Analisando os autos, extrai-se que não restou demonstrado na peça 

defensiva a relação jurídica entre as partes, bem como a utilização do 

terminal telefônico. Todavia, importante frisar que as faturas e telas 

juntadas foram objeto de analise na sentença embargada, motivo pelo 

qual, inexiste omissão quanto apreciação das provas anexa aos autos 

pela Embargante. Por outro lado, verifica-se que o instituo processual 

utilizado pela Embargante não é a via adequada para rediscutir matéria de 

mérito que foi definitivamente sentenciada, ocasião em que não há como 

acolher a pretensão da Embargante em razão de inexistir hipótese 

determinante dos artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de 

Processo Civil. Em não havendo obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida a ser sanada, os embargos não merecem acolhimento. Nesse 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 

ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA REDISCUTIR O 

MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR OU REFORÇAR OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE 

LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O 

JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC QUE 

NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS CHAMADOS EMBARGOS COM FINS 

DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO 

ART.535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

JULGADO EM 20/06/2003). Posto isso, e por tudo mais que consta dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. REABRO o prazo para 

interposição de recurso, nos termos da lei. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 16 de outubro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,16 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEITE PAIM (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000222-82.2018.811.0051 Polo Ativo: GERSON LEITE PAIM Polo Passivo: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. Cuidam-se de embargos 

de declaração manejados por TELEFONICA BRASIL S.A, alegando, em 

suma, que a sentença proferida é omissa, em relação à fundamentação do 

dano moral. Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios 

possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48 da 

Lei 9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso 

posto à liça, aduz a parte embargante que há omissão quanto à 

fundamentação do dano, pois inexiste prova do dano moral. Neste passo, 

a omissão arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que na verdade 

busca o embargante é adequar a decisão aos seus interesses. 

Analisando os autos, extrai-se que não restou demonstrado na peça 

defensiva a relação jurídica entre as partes, bem como a utilização do 

terminal telefônico. Todavia, importante frisar que as faturas e telas 

juntadas foram objeto de analise na sentença embargada, motivo pelo 

qual, inexiste omissão quanto apreciação das provas anexa aos autos 

pela Embargante. Por outro lado, verifica-se que o instituo processual 

utilizado pela Embargante não é a via adequada para rediscutir matéria de 

mérito que foi definitivamente sentenciada, ocasião em que não há como 

acolher a pretensão da Embargante em razão de inexistir hipótese 

determinante dos artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de 

Processo Civil. Em não havendo obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida a ser sanada, os embargos não merecem acolhimento. Nesse 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 

ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA REDISCUTIR O 

MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR OU REFORÇAR OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE 

LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O 

JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC QUE 

NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS CHAMADOS EMBARGOS COM FINS 

DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO 

ART.535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

JULGADO EM 20/06/2003). Posto isso, e por tudo mais que consta dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. REABRO o prazo para 

interposição de recurso, nos termos da lei. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 16 de outubro de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,16 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SANTANA DE MORAES (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001021-28.2018.811.0051 Polo Ativo: JOSIANE SANTANA DE MORAES 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JOSIANE 

SANTANA DE MORAES contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 
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e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de inépcia da inicial, impossibilidade de 

inversão do ônus da prova e ausência de consulta extraída dos órgãos 

competente, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito, 

alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a 

regular contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação, condenação à litigância de má-fé e 

ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos 

pela Ré em sua defesa, apesar de ser admitido como meio de prova da 

regularidade na contratação, entendo que referida tela extraída do sistema 

da Requerida deve estar legíveis, bem como apresentar dados pessoais 

do suposto contratante, como por exemplo, endereço, inscrições do 

número de CPF e RG, números de celular e contrato de prestação do 

serviço. Diante disso, da forma que se encontra as telas sistêmicas 

acopladas aos autos, deveria estas, no mínimo estar acompanhada de 

contrato devidamente assinado ou áudio, para demonstrar a relação 

consumerista entre as partes envolvidas na lide, motivo pelo qual, resta 

prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de 

provas. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida em face da 

ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da 

parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta consoante documentação anexa aos autos. Porém, 

a Autora, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto 

ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 
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de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,16 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SANTANA DE MORAES (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001021-28.2018.811.0051 Polo Ativo: JOSIANE SANTANA DE MORAES 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JOSIANE 

SANTANA DE MORAES contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita as preliminares de inépcia da inicial, impossibilidade de 

inversão do ônus da prova e ausência de consulta extraída dos órgãos 

competente, no mérito afirma que agiu em seu exercício regular de direito, 

alega inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a 

regular contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação, condenação à litigância de má-fé e 

ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos 

pela Ré em sua defesa, apesar de ser admitido como meio de prova da 

regularidade na contratação, entendo que referida tela extraída do sistema 

da Requerida deve estar legíveis, bem como apresentar dados pessoais 

do suposto contratante, como por exemplo, endereço, inscrições do 

número de CPF e RG, números de celular e contrato de prestação do 

serviço. Diante disso, da forma que se encontra as telas sistêmicas 

acopladas aos autos, deveria estas, no mínimo estar acompanhada de 

contrato devidamente assinado ou áudio, para demonstrar a relação 

consumerista entre as partes envolvidas na lide, motivo pelo qual, resta 

prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de 

provas. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida em face da 

ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da 

parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 
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passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta consoante documentação anexa aos autos. Porém, 

a Autora, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto 

ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,16 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001089-75.2018.811.0051 Polo Ativo: AURORA MARIA DA SILVA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por AURORA MARIA 

DA SILVA contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

preliminares de inépcia da inicial e prescrição, no mérito, alega exercício 

regular de direito em face da regularidade na contratação, afirma serem 

inexistente os danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A 

preliminar em relação à inépcia da inicial arguida pela Ré em face da 

ausência de certidão oficial extraída do SPC não merece ser acolhida, 

tendo em vista que dos autos constam documentos suficientes para 

análise do mérito, preenchendo desta forma, os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, restando prejudicada a preliminar suscitada. Por 

fim, a Ré alega em sede de contestação alega a preliminar de prescrição 

da reparação cível, porém, a legislação consumerista em seu artigo 27 

prevê prazo prescricional de 05 anos para o consumidor pleitear os danos 

ocasionados pelo fato de produtos ou serviços, motivo pelo qual, afasto a 

preliminar arguida. Rejeitam-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se 

dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, 

alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, pois 

jamais manteve relação comercial com a parte Ré, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito em face da regularidade na contratação, afirma 

serem inexistentes os danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pela Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. Portanto, inexiste qualquer documento, tal 

como um termo de adesão que demonstrasse anuência/ciência do 

reclamante na suposta aquisição de produtos e serviços ofertados pela 

Ré, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a 

produção de provas O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 436 de 949



bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a ausência de relação jurídica com a parte Autora, 

efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,16 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001089-75.2018.811.0051 Polo Ativo: AURORA MARIA DA SILVA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por AURORA MARIA 

DA SILVA contra BANCO BRADESCO S.A objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva suscita 

preliminares de inépcia da inicial e prescrição, no mérito, alega exercício 

regular de direito em face da regularidade na contratação, afirma serem 

inexistente os danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A 

preliminar em relação à inépcia da inicial arguida pela Ré em face da 

ausência de certidão oficial extraída do SPC não merece ser acolhida, 

tendo em vista que dos autos constam documentos suficientes para 

análise do mérito, preenchendo desta forma, os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, restando prejudicada a preliminar suscitada. Por 

fim, a Ré alega em sede de contestação alega a preliminar de prescrição 

da reparação cível, porém, a legislação consumerista em seu artigo 27 

prevê prazo prescricional de 05 anos para o consumidor pleitear os danos 

ocasionados pelo fato de produtos ou serviços, motivo pelo qual, afasto a 

preliminar arguida. Rejeitam-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se 

dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, 

alegando que é inexistente, posto que referido débito é indevido, pois 

jamais manteve relação comercial com a parte Ré, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito em face da regularidade na contratação, afirma 

serem inexistentes os danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 
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limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pela Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. Portanto, inexiste qualquer documento, tal 

como um termo de adesão que demonstrasse anuência/ciência do 

reclamante na suposta aquisição de produtos e serviços ofertados pela 

Ré, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a 

produção de provas O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a ausência de relação jurídica com a parte Autora, 

efetuou cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da parte 

reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,16 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-78.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

TAIS FERREIRA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000856-78.2018.811.0051 Polo Ativo: TAIS FERREIRA EVANGELISTA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por TAIS FERREIRA 

EVANGELISTA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva 

suscita as preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível, 

inépcia da inicial, impossibilidade de inversão do ônus da prova, no mérito 

afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos 
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danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, 

entende ser incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência da ação, condenação à litigância de má-fé e ao pedido 

contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar A preliminar de incompetência do juizado especial em 

face do valor da causa não merece prosperar, tendo em vista que a inicial 

do autor preenche os requisitos do valor da causa em virtude do teto 

permitido pelo Juizado Especial, conforme artigo 3º, I da Lei 9.099/95, 

motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada pela Ré. No que tange as 

preliminares de inépcia da inicial e impossibilidade de inversão do ônus da 

prova arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos 

pela Ré em sua defesa, apesar de ser admitido como meio de prova da 

regularidade na contratação, entendo que referida tela extraída do sistema 

da Requerida deve estar legíveis, bem como apresentar dados pessoais 

do suposto contratante, como por exemplo, endereço, inscrições do 

número de CPF e RG, números de celular e contrato de prestação do 

serviço. Diante disso, da forma que se encontra as telas sistêmicas 

acopladas aos autos, deveria estas, no mínimo estar acompanhada de 

contrato devidamente assinado ou áudio, para demonstrar a relação 

consumerista entre as partes envolvidas na lide, motivo pelo qual, resta 

prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de 

provas. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida em face da 

ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da 

parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta consoante documentação anexa aos autos. Porém, 

a Autora, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto 

ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com 
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fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,16 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-78.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

TAIS FERREIRA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000856-78.2018.811.0051 Polo Ativo: TAIS FERREIRA EVANGELISTA 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por TAIS FERREIRA 

EVANGELISTA contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização 

por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto 

ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça defensiva 

suscita as preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível, 

inépcia da inicial, impossibilidade de inversão do ônus da prova, no mérito 

afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos 

danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, 

entende ser incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência da ação, condenação à litigância de má-fé e ao pedido 

contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar A preliminar de incompetência do juizado especial em 

face do valor da causa não merece prosperar, tendo em vista que a inicial 

do autor preenche os requisitos do valor da causa em virtude do teto 

permitido pelo Juizado Especial, conforme artigo 3º, I da Lei 9.099/95, 

motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada pela Ré. No que tange as 

preliminares de inépcia da inicial e impossibilidade de inversão do ônus da 

prova arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível, tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. As telas sistêmicas em anexo aos autos 

pela Ré em sua defesa, apesar de ser admitido como meio de prova da 

regularidade na contratação, entendo que referida tela extraída do sistema 

da Requerida deve estar legíveis, bem como apresentar dados pessoais 

do suposto contratante, como por exemplo, endereço, inscrições do 

número de CPF e RG, números de celular e contrato de prestação do 

serviço. Diante disso, da forma que se encontra as telas sistêmicas 

acopladas aos autos, deveria estas, no mínimo estar acompanhada de 

contrato devidamente assinado ou áudio, para demonstrar a relação 

consumerista entre as partes envolvidas na lide, motivo pelo qual, resta 

prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, preclusa a produção de 

provas. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida em face da 

ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e CPF da 

parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 
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seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra, restando comprovado o 

fato alegado por esta consoante documentação anexa aos autos. Porém, 

a Autora, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. V – Pedido Contraposto Quanto 

ao pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face da cobrança de suposto débito, demonstrando que referido pedido 

encontra-se sem respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido contraposto formulado pela Ré ante a 

inexigibilidade do crédito. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; 5- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 6- JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 16 de outubro de 2018. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,16 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001582-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

AMILTO BRENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SARZI SARTORI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para que 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, o endereço atualizado do requerido, ou 

requeira o que entender de direito. Everton Alves de Oliveira Jesus 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-93.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO AYRES DA SILVA (REQUERIDO)

MICHELLE PATRICIA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, indicar endereço atualizado dos requeridos, ou 

requerer o que entender de direito. Everton Alves de Oliveira Jesus 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-20.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

LORIVAL LEANDRO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Autos nº 8010173-20.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente (ID 12993557). 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

27 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-18.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA JOVELINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-18.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA JOVELINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-90.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

FLAVIA ADRIENE HEINTZE DE MORAES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-90.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

FLAVIA ADRIENE HEINTZE DE MORAES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011284-05.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

ZILDA RITA DOMINGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011284-05.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

ZILDA RITA DOMINGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001992-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia, 11/12/2018, 

às 13h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA C. V. MARCONE & CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

YASMIM ALCARRIA VALENCOLA (ADVOGADO(A))

JOAO BRUNO DACOME BUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA PERIN - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 17/12/2018, 

às 13h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA C. V. MARCONE & CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

YASMIM ALCARRIA VALENCOLA (ADVOGADO(A))

JOAO BRUNO DACOME BUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA PERIN - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 17/12/2018, 

às 13h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002052-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 17/12/2018, 

às 13h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002057-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD (ADVOGADO(A))

DONIVALDO DA SILVA RICCI (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 17/12/2018, 

às 13h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-35.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LOPES (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-35.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LOPES (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-65.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-65.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN PRADO SOCORRO FERNANDES (ADVOGADO(A))

SOL & LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - EIRELI 

- ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Em análise nos autos, observa-se que o endereço do 

requerido encontra-se incompleto. Assim, intimo o procurador da parte 

autora, para no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o endereço completo 

para que se possa dar o prosseguimento do feito. Everton Alves de 

Oliveira Jesus Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010227-20.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

WALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOGOS AUTO ESCOLA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que até a presente 

data a parte credora nada manifestou, embora intimada. Que nos termos 

da legislação vigente, INTIMO a parte exequente para que promova o 

andamento no feito no prazo de 05 (cinco) dias, praticando o ato que lhe 

compete (id. 13376918), sob pena de extinção e arquivamento. É o que me 

cumpre. Campo Verde-MT, 20 de outubro de 2018. assinado 

eletronicamente Ricardo de França Barcelos Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010236-11.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JUNIOR LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que intimo a parte 

Exequente para indicar a localização do veículo constrito objeto da 

restrição Renajud, a fim de ultimar a penhora, remoção e avaliação do 

mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. É o que 

me cumpre. Campo Verde-MT, 21 de outubro de 2018. assinado 

eletronicamente Ricardo de França Barcelos Técnico Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000298-43.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

OSCALINA ROSA DE JESUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 100298-43.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Sentença. 

Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, consoante comprovantes de IDs 13018955 e 16001825. 

Ressai dos depósitos efetuados pela Executada que os valores atendem a 

importância pleiteada no presente feito, merecendo, portanto, a extinção 

pela satisfação da obrigação. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento dos valores depositados nos autos (IDs 

13018955 e 16001825), em favor do exequente, em conta indicada por 

ele, nos termos da petição de ID 15724162. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 19 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60290 Nr: 1173-96.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE FÁTIMA LAMAISON FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tambani Rodrigues - 

OAB:13986-B/MT, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Há aparente antinomia normativa no Novo Código de Processo Civil entre o 

disposto no artigo 932, inciso V e artigo 1.010, §1º.

 Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento 

ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro 

grau, conterá:

(...)

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.

O artigo 932, indica que o relator facultará a apresentação de 

contrarrazões recursais, de outro lado, o artigo 1.010, §1º indica 

simplesmente que o apelado será intimado para apresentar contrarrazões, 

sem contudo, indicar qual seria o juízo responsável pela medida, se juízo 

“a quo” ou “ad quem”.

Nesse contexto, as recentes decisões do Egrégio Tribunal, tem sido no 

sentido de que seja prestigiada a regra do artigo 1.010, do Novo Código de 

Processo Civil.

Desta forma, acolhendo a posição dos Tribunais, proceda-se a intimação 

do Apelado, para, se querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, o decurso do prazo, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os 

autos ao E. TRF 1ª REGIÃO, para apreciação de recurso de apelação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67191 Nr: 1622-20.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FIGUEIREDO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:OAB/2.376, LUIZ CAMARGO DE BRUM - OAB:OAB/GO 25292, 

MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Inexistentes questões preliminares a serem analisadas e tendo em vista 

que as partes são legítimas e estão regularmente representadas dou o 

feito por saneado.

Designo audiência de instrução para o dia 05/12/2018 às 14h10min 

(horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59142 Nr: 495-81.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO PAIXÃO DE ASSIS, Olga Rampazzo Farina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Salte Correia, PAULO JANDIR BORBA 

DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, HELIO PERDOMO - OAB:OAB/SP 73184, Márcio 

Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior Fülber Caumo - 

OAB:9.918/MT, Pedro Miranda de Oliveira Sobrinho - OAB:77881/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10608, Luis Eduardo Tanus - OAB:80782/SP

 Vistos,

 Intime-se o arrematante do bem imóvel, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia atualizada da 

matrícula n.º 6.088 do CRI de Canarana/MT.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57791 Nr: 2843-09.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSIMAR FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Inexistentes questões preliminares a serem analisadas e tendo em vista 

que as partes são legítimas e estão regularmente representadas dou o 

feito por saneado.

Designo audiência de instrução para o dia 05.12.2018 às 14h30min 

(horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 13538 Nr: 1459-60.2006.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ironi Pereira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Alessandra Fávero Alves 

- OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 105.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Eduardo Vieira de 

Oliveira - OAB:

 Vistos, etc.

Ciência as partes quanto o retorno dos autos da Instância Superior.

Após o cumprimento das providências acima, aguardem-se pelo prazo de 

06 (seis) meses, pedido de eventual execução.

Transcorrido o prazo supramencionado sem manifestação, arquivem-se 

os autos, independentemente de nova conclusão, com as devidas baixas 

e anotações.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50270 Nr: 1888-12.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA BORGES GUIMARÃES, Aline Borges 

Guimaraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Inexistentes questões preliminares a serem analisadas e tendo em vista 

que as partes são legítimas e estão regularmente representadas dou o 

feito por saneado.

Designo audiência de instrução para o dia 05.12.2018 às 13h50min 

(horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000243-27.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES (ADVOGADO(A))

ROLDAO MARTINS PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JUNIOR CARAFINI (REQUERIDO)

LUIZ ALDANI NARDAO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu Procurador, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre as preliminares argüidas pelo Requerido em sua contestação - ID 

15958482 e 15948895.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000325-58.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIVAL SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça -ID 16015662 , requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000442-49.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

OMAR SCHILLING (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ARRUDA DE SOUZA SCHILLING (REQUERIDO)

 

Certifico que, deixei de encaminhar o mandado de citação e intimação a 

Central de Mandados, considerando que a data da audiência já havia 

decorrido, e assim, entrou-se em contato com a Comarca de origem( 

3ªvara Civel de sorriso-MT) sendo atendida pela Servidora Danila 

Trindade, analista Judiciária, matrícula n. 21265, ocasião que informou que 

a referida missiva já havia sido devolvida ( distribuida sob n. 

1000286-61.2018.811.0029), pois fora distribuida em duplicidade, e 

devolvida conforme Código de rastreabilidade n. 81120183632120, desta 

forma, impulsiono os autos a fim de intimar o Polo Requerente por seu 

Procurador, para no prazo legal manifestar-se, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000423-43.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DIDONE (EXECUTADO)

LUIS CARLOS DIDONE - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000423-43.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A EXECUTADO: LUIS CARLOS 

DIDONE - ME, LUIS CARLOS DIDONE Vistos. Citem-se os executados, na 

forma requerida na inicial para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a 

quitação da dívida. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez pontos 

percentuais) sobre o valor do débito, registrando que, em sendo efetuado 

o pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, parágrafo 1º do NCPC). Por ocasião da constrição 

patrimonial referenciada deverá o oficial de justiça proceder também à 

avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos, intimando, na mesma oportunidade, os executados, consoante o 

disposto no artigo 829, §1º, do NCPC e para os fins do artigo 915, do 

mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da aludida penhora. Caso 

não encontrem os executados sejam arrestados tantos bens quantos 

bastem para a garantia da dívida (artigo 830 do NCPC). Para as hipóteses 

de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo de plano, 

os honorários advocatícios em 10% (dez pontos percentuais) sobre o 

valor do débito, registrando que, em sendo efetuado o pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, parágrafo 1º do NCPC). Defiro ao senhor oficial de justiça, a 

prerrogativa do § 1° do artigo 212, do Código de Processo Civil, devendo 

este agir com as demais cautelas legais. Intime-se. Canarana, 08 de 

outubro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000423-43.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DIDONE (EXECUTADO)

LUIS CARLOS DIDONE - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000426-95.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENI TEREZINHA MATTE (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000424-28.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCIO MORAES LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR CORDOVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000424-28.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: A. NOGUEIRA DA SILVA REQUERIDO: VALDIR CORDOVA 
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Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, apresentando a devida guia de recolhimento das custas 

judiciais pertinentes à distribuição da ação, bem como o comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 485, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Em caso de inércia quanto ao recolhimento das 

custas judiciais, certifique-se e conclusos. Intime-se por Dje. Cumpra-se. 

Canarana, 08 de outubro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000439-94.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MELISSA BENITES CORREA (EXECUTADO)

M. M. BENITES CORREA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000439-94.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: M. M. 

BENITES CORREA EIRELI - ME, MARIA MELISSA BENITES CORREA Vistos. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, apresentando a devida guia de recolhimento das custas judiciais 

pertinentes à distribuição da ação, bem como o comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 485, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Em caso de inércia quanto ao recolhimento das 

custas judiciais, certifique-se e conclusos. Intime-se por Dje. Cumpra-se. 

Canarana, 15 de outubro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000415-66.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ MARAFON (EXECUTADO)

PAULO LUIZ MARAFON - ME (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000438-12.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO EVALDO RITZMANN (EXECUTADO)

MARIA KOVALUKI RITZMANN (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 70433 Nr: 3856-72.2018.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEZIO DANIEL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codesga - Companhia de Desenvolvimento 

Garapú, Jose Everaldo Barbiero, Myrna Loy Ferreira Barbiero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315, RODINEI SAIKI ALVES FERREIRA - OAB:OAB/GO 25.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio César Alves 

Fonseca Peixoto - OAB:19.840, Erico Rafael Fleury de Campos 

Curado - OAB:11.211/GO, Fabiana Fleury Curado - OAB:27.000/GO, 

José Henrique Xavier Alves - OAB:22.120/GO, Juliano Cargneluti Pit 

- OAB:11842/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de terceiro, no qual fora postergada a análise da 

liminar.

 O embargante interpusera agravo de instrumento no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso contra a decisão de fl. 232, conforme se infere às fls. 237 

e seguintes.

 Em que pesem as suas argumentações, mantenho na íntegra, pelos seus 

próprios fundamentos a referida decisão e saliento que a posse atual do 

imóvel decorre de decisão pretérita proferida em grau recursal.

Assim sendo, cumpra-se integralmente a retro decisão.

 Certifique-se a secretaria quanto ao decurso de prazo para apresentação 

de defesa, nos termos do art. 679, do Código Civil.

 No mais, aguarde-se o julgamento do recurso.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62385 Nr: 2315-38.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVALDINO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57795 Nr: 2846-61.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pureza de Jesus Nero Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59092 Nr: 466-31.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AULINDA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56168 Nr: 1942-41.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neli Ana Biason Cortina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59911 Nr: 942-69.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Genuino do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, 

tendo em vista a ausência de qualidade de segurado especial.Por 

consequência, EXTINGUO o processo com resolução do mérito na forma 

do art. 487, I do Código de Processo Civil.Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como referente aos honorários advocatícios no 

equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 

3º, inciso I do Código de Processo Civil.No entanto, DETERMINO a 

suspensão da exigibilidade da verba acima, tendo em vista que o autor é 

beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código 

de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49032 Nr: 1203-05.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Deus Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT, Vitor Amadeu Artioli - OAB:17094/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 19.491

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 170/171.

NOMEIO perito médico Jaime Ziliotto, clínico geral (CRM 2726), residente 

neste município, para realização do exame pericial em JOSÉ DE DEUS 

RODRIGUES.

No mais, CUMPRAM-SE os itens “3” á “8”, do despacho de fl. 110.

Proceda-se com prioridade, anotando referida qualidade, na capa dos 

autos.

 Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60830 Nr: 1499-56.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESTOR JACINTHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62682 Nr: 2502-46.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA PEREIRA AMARANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:OAB/GO 33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60772 Nr: 1460-59.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10% sobre o valor 

da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da verba 

acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, 

nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62684 Nr: 2504-16.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FESDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 

OAB-MT

 Vistos.

 Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, ENCAMINHEM-SE os autos à 

conciliação, observando-se o disposto no artigo 334, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se as partes, para que compareça a solenidade aprazada.

 Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado da requerente ou da requerida à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do 

NCPC).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55186 Nr: 1352-64.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARANDA IMOBILIÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER VINICIUS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE - 

OAB:OAB/RJ 73.690, Ricardo Zancanaro - OAB:8739-A, RODOLFO 

CASTRIOTO DE FIGUEIREDO E MELLO - OAB:OAB/RJ 112.299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305, Raquel 

Nardão - OAB:OAB/MT 17.560B

 JULGO PROCEDENTE a demanda principal para condenar o requerido ao 

pagamento de aluguel oriundo de arrendamento, no importe a R$ 

160.051,84 (cento e sessenta mil, cinquenta e um reais e oitenta e quatro 

centavos), conforme atualização o débito apresentado à fl. 624. Ante as 

circunstâncias apresentadas nos autos, vislumbro que o requerido possui 

condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais, 

motivo pelo qual INDEFIRO a benesse da gratuidade de justiça. Condeno o 

requerido ao pagamento de custas processuais.Fixo os honorários ao 

advogado da autora em 10% do valor da condenação.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50429 Nr: 1988-64.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis de Souza Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para condenar o Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS a conceder ao autor o benefício de auxílio-doença pelo prazo 

de 06 (seis) meses, contados da data da realização do laudo pericial 

(02/09/2016) até a expectativa de recuperação definitiva (02/03/2017), 

constando os seguintes dados:a)O NOME DO SEGURADO: LUIS DE 

SOUZA FREITASb)O BENEFÍCIO CONCEDIDO: AUXÍLIO DOENÇA, 

INCLUSIVE COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO (PROPORCIONAL) 

;c)A RENDA MENSAL ATUAL: SALÁRIO REFERÊNCIA NA INICIAL;d)A 

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (02/09/2016 – DATA DO LAUDO 

PERICIAL)e)DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 DIAS DA DATA DA 

INTIMAÇÃO DA SENTENÇA.Por consequência, EXTINGUO o processo com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.CONDENO o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, 

sobre o valor da condenação até a data da sentença, conforme Súmula 

111 do STJ.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50840 Nr: 2183-49.2015.811.0029

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCB, AVCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Valeriano dos Passos 

- OAB:OAB/MT 2895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes, pessoalmente, para que, no prazo de cinco dias, 

manifestarem acerca da juntada de fl. 43, sob pena de arquivamento dos 

autos, sem a devida transferência da propriedade do imóvel de matrícula 

n° 13.159.

 Decorrido o prazo, certifique-se a secretaria.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66857 Nr: 1408-29.2018.811.0029

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WBDO, SADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de divórcio consensual proposta por WAGNER 

BARBOSA DE OLIVEIRA e SELMA ALVES DE JESUS OLIVEIRA, já 

qualificados nos autos, narrando, em síntese, que contraíram matrimônio 

em março de 2010, sob o regime da comunhão parcial de bens e que 

encontram-se separados de fato há aproximadamente três anos, de modo 

que requerem o rompimento do vínculo matrimonial de forma definitiva, 

mediante homologação do acordo que inclui divórcio, guarda dos filhos, 

direito de visitas e alimentos.

Informaram que na constância do casamento não sobrevieram bens 

imóveis a serem partilhados e que os bens móveis já foram partilhados, no 

momento da separação de fato do casal.

 A inicial veio instruída com os documentos indispensáveis à propositura 

da ação, inclusive a certidão do casamento do casal (fl. 13) e os registros 

civis dos filhos (fls. 15/18).

O Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito, conforme se infere 
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à fl. 20.

É o relatório. Fundamento.

 De proêmio, forçoso salientar que no âmbito das ações de família, “todos 

os esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual da 

controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras 

áreas de conhecimento para a mediação e conciliação”, inteligência do 

artigo 694 do CPC.

No que concerne ao pedido de homologação do divórcio, tendo em vista o 

suprimento do lapso temporal advindo do art. 226, §6°, Constituição 

Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 66/2010, 

inexiste instituto jurídico hábil para impedir a aplicação do art. 1.571, inciso 

IV do Código Civil.

 Dessa maneira, a pretensão de divórcio traduz direito protestativo dos 

requerentes, cabendo a um deles somente judicilializar o pedido e a 

intimação da outra parte acerca do teor da sentença 

dec la ra tó r ia -cons t i t u t i va  do  s ta tus  de  so l t e i r o  (a )  e 

declaratória-desconstitutiva do status de casado (a), sendo dispensado 

no caso tendo em vista o ajuizamento de pretensão por ambos.

 Ademais, o requerimento de divórcio consensual está em consonância 

com o art. 1.571, inciso IV, do Código Civil vigente, que dispõe:

Art. 1.571. A sociedade conjugal termina: (...)

IV - pelo divórcio

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é 

título executivo judicial, possuindo a mesma eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, inciso II, do Código de 

Processo Civil, não se mostrando prescindível que constem os termos da 

transação, não bastando apenas à simples notícia de que as partes se 

compuseram amigavelmente.

Dispositivo.

 Diante o exposto HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as 

partes, referente ao divórcio, guarda dos filhos, direito de visita e 

alimentos, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, extinguindo o 

feito com resolução do mérito a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea b, 

do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, decreto o divórcio de WAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA 

e SELMA ALVES DE JESUS OLIVEIRA, nos termos do art. 1.571, inciso IV 

e do art. 1.580, § 2º do Código Civil, bem como do art. 226, §6º da 

Constituição Federal.

A requerente retornará ao nome de solteira, qual seja, SELMA ALVES DE 

JESUS.

Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da 

comarca de São Miguel do Araguaia - GO, nos termos do artigo 32, Lei 

6.515/77, c/c art. 10, inciso I, do Código Civil, e artigo 29, § 1º, alínea 'a', 

Lei nº. 6.015/73, de modo a proceder à averbação.

 DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo ao 

requerente as isenções previstas no art. 3º, da Lei n.º 1.060/50 (LAJ). 

Entretanto, este juízo poderá revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada.

Sem custas, eis que os requerentes são beneficiários da assistência 

judiciária gratuita.

Ciência às partes e ao Ministério Público.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53103 Nr: 179-05.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LOPES FARIA, FÁBIO MARCOS 

PEREIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT

 Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo e DETERMINO a 

remessa dos presentes autos à justiça federal – subseção judiciária da 

comarca de Barra do Garças/MT (Resolução nº 600-17/2005, do TRF da 

1ª Região, reformulada com as Portarias PRESI/CENAG 433/2010 e 

421/2011), dando-se baixa nos registros cartorár ios e 

distribuição.Expeça-se o necessário, com as devidas baixas.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43945 Nr: 307-93.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIELI AGUIAR VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de processo de natureza previdenciária para concessão de 

benefício assistencial em que FABIELI AGUIAR VARGAS, menor impúbere, 

neste ato representada por sua genitora Suelen Aguiar de Souza Jahn, 

move em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), já 

qualificados no encarte processual.

 Na inicial, fora alegado que a menor possui atraso global de 

desenvolvimento neuropsicomotor com alterações comportamentais, 

associado à epilepsia e que, diante de tais mazelas, esta se encontra 

incapacitada de realizar qualquer esforço para a garantia de sua 

subsistência. Com esses argumentos, requereu a concessão de benefício 

no montante equivalente a 01 (um) salário mínimo nos termos da Lei n. 

8.742/1993.

 Na exordial, juntou documentos (fls. 22/38).

Despachada à inicial (fl. 39), a ré apresentou contestação (fls. 40/57), na 

qual argumentou a falta de preenchimento de requisitos para concessão 

do benefício, bem como, requereu a improcedência da demanda.

 O requerente apresentou réplica às fls. 68/81, rechaçando os 

argumentos ventilados em sede contestatória.

 Às fls. 94/100 fora juntado laudo pericial, o qual atestou a deficiência total 

da menor.

 Às fls. 105/115 fora acostado estudo social, o qual concluiu pela 

necessidade de recebimento do benefício previdenciário.

 Às fls. 129/169 fora juntada cópia do procedimento que culminou no 

indeferimento administrativo do benefício.

 À fl. 170, o requerente manifestou pelo julgamento antecipado da lide.

 É o relatório. Decido.

 Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

O conjunto probatório da lide está suficientemente instruído e, por isso, 

dispensa maior dilação probatória, impondo-se o julgamento antecipado da 

questão de mérito, nos moldes recomendados no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

O benefício pretendido está amparado no art. 20 da Lei nº 8.742/93, o qual 

estabelece como pressupostos para a sua concessão: i) a incapacidade 

para a vida independente e para o trabalho; ii) a demonstração de 

impossibilidade de arcar com suas despesas em razão da mazela 

acometida, observando-se casuisticamente a renda familiar.

 No que tange ao primeiro requisito, conforme constou na perícia médica 

realizada às fls. 94/100, verifica-se que restou comprovado que a autora 

possui deficiência total, a qual a incapacita para o trabalho (item 3, fl. 98), 

bem como, que esta encontra-se incapaz e insuscetível de reabilitação 

para o exercício de qualquer atividade laboral para o atual momento (item 

4, fl. 9).

 Conforme se depreende do exame pericial acostado, não há dúvidas 

acerca do cumprimento do primeiro requisito acima aludido.

 Em relação à incapacidade financeira, consoante se extrai do documento 

juntado à fl. 28, bem como, do questionário II do laudo pericial (fls. 99/100) 

e do relatório de estudo social realizado pela assistente social nomeada, 

verifica-se que a autora reside com sua genitora e mais quatro irmãos e 

que sua genitora possui renda mensal variável de R$ 700,00 (setecentos 

reais).

 Assim sendo, considerando o valor percebido mensal e o número de 

dependentes da genitora, vislumbra-se que a renda per capita da família 

preenche o segundo requisito, qual seja, renda inferior a ¼ do salário 

mínimo, conforme art. 20, §3º da Lei n. 8742/1993.

 Desse modo, resta demonstrada a incapacidade da menor e a 

impossibilidade desta arcar com as despesas ordinárias familiares, bem 
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como, a miserabilidade econômica da família, devendo ser acolhida a 

pretensão formulada.

 No mesmo sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região, in litteris:

 PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. - O benefício em voga requer a 

conjugação de dois requisitos básicos previstos no caput do art. 20: 

deficiência ou idade avançada de 65 (sessenta e cinco) anos ou mais e 

comprovação de não possuir meios de prover a própria manutenção nem 

de tê-la provida por sua família. - Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal 

Federal, em 18/04/2013, no julgamento do RE 567985 (DJe de 03.10.2013), 

declarou incidenter tantum a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia 

de nulidade, do § 3º do art. 20 da Lei nº 8.742/93 ("§ 3o Considera-se 

incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a 

família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do 

salário-mínimo"), permitindo a adoção de outros parâmetros para a 

definição de miserabilidade. - A análise dos aspectos médicos não permite 

concluir acerca do preenchimento os requisitos do artigo 20, § 2, da Lei 

8.742/93, não fazendo jus a autora à percepção do benefício de amparo 

social.

 Dispositivo.

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de 

condenar o INSS a conceder ao autor o benefício do amparo social à 

pessoa portadora de deficiência física (BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO 

CONTINUADA), conforme o art. 20, § 2º e 3º da Lei nº 8.742/93 com os 

seguintes dados:

 i) Nome da beneficiária: FABIELI AGUIAR VARGAS;

ii) Benefício concedido: AMPARO SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIÊNCIA;

iii) Renda mensal atual: SALÁRIO REFERÊNCIA NA INICIAL;

iv) Data de início do benefício – DIB: (13/05/2010) – data do requerimento 

administrativo (DER);

CONDENO o INSS ao pagamento das parcelas devidas entre a data da 

citação e do efetivo cumprimento desta sentença.

 As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e aplicado 

juros moratórios, observando-se o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

 Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC.

CONDENO, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no 

percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.

O INSS é isento ao pagamento das custas processuais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53838 Nr: 581-86.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIDI KRAPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62195 Nr: 2208-91.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47924 Nr: 550-03.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posidonio Gomes Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de 

determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade do autor, 

nos seguintes termos:a) o nome do segurado: POSIDONIO GOMES LUZ.b) 

o benefício concedido: aposentadoria por idade rural, inclusive com o 

abono anual – 13º salário;c) a renda mensal atual: salário-mínimo.d) a data 

de início do benefício – DIB: data do requerimento administrativo.e) data do 

início do pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença.f) período a 

ser considerado como atividade rural: (14,5 anos, art. 142 da Lei n. 

8.213/91).Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.Os juros de mora 

e correção monetária deverão incidir com base no Manual de Orientação 

de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.Além disso, CONDENO 

o INSS ao pagamento de despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor 

atualizado da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e 

a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Em atenção ao artigo 

496, § 3º, I do Código de Processo Civil, não se trata de hipótese de 

remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que 

evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas.Isento o INSS do pagamento das custas processuais.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 62381 Nr: 2311-98.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA ALVES RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 
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verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61242 Nr: 1704-85.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Nunes Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:OAB/GO 33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1010 Nr: 24-08.1993.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.G.R. MADEIREIRA DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/MT, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Ante o exposto, rejeito à impugnação aos cálculos apresentados em 

cumprimento de sentença.Ademais, HOMOLOGO o cálculo apresentado às 

fl. 431/437 para que sobre este recaia a proporção do pagamento. Por 

considerar arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os 

honorários advocatícios se resumem em R$20.991,18 (vinte mil, 

novecentos e noventa e nove reais e dezoito centavos). No mais, 

intime-se o executado, por Dje, para adimplir o débito referente aos 

honorários advocatícios, bem como, para realizar o pagamento da multa 

prevista no art. 523, §1°, CPC, no prazo legal, sob pena de incidência de 

multa diária, a qual desde já, fixo em R$ 50,00 (cinquenta reais).Intimem-se 

por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67007 Nr: 1524-35.2018.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA GANZER MAZUREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOURA NASSER - 

OAB:OAB/GO 35.411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, pelo que 

determino a intimação da embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias 

trazer aos autos as respectivas guias de recolhimento das custas 

judiciais, bem como, juntar aos autos cópia da certidão de casamento, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Transcorrido o prazo assinalado, sem recolhimento das 

custas, certifique-se e conclusos.Com a juntada do comprovante de 

referido pagamento e da cópia de comprovante do matrimônio, retornem os 

autos para análise do mérito.Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54994 Nr: 1262-56.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clariberto Guimarães de Souza, LUCIA HELENA 

RODRIGUES DA SILVA BENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO liminarmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 525, §1º, inciso V e §§4º e 5º, CPC. Por 

conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente às 

fls. 12/14, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.Nos termos 

do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução n.º 115, de 29 

de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, DETERMINO a 

expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição 

de alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21830 Nr: 2545-61.2009.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odete Lourdes Zanol Cichelero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Pedro Avelar Pires - 

OAB:Proc. Federal, Kátia Alessandra Fávero Alves - OAB:167929/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:OAB/SP 105.089

 Vistos.

 Diante do julgamento do agravo em recurso extraordinário (fls. 103/105), 

cientifiquem-se as partes.

Em seguida, inexistindo pedido a ser analisado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55922 Nr: 1776-09.2016.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Lopes Faria, Comercio de Sementes Paraiso 

Ltda, Simirami Pereira Faria, Marcio Leandro Pereira Faria, M. L. P. FARIA - 

ME, EDILSON GOMES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 127 e para tanto, determino à secretaria, o cadastro 

do representante legal do embargado.

No mais, determino a inclusão do embargante Walter Lopes Faria na capa 

dos autos e no sistema informatizado.

 Por fim, considerando o julgamento do agravo de instrumento, determino 

que se intimem os embargantes (inclusive Walter Lopes Faria), 

pessoalmente, para, no prazo de cinco dias, cumprirem a decisão de fls. 

125/126, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, por 

desídia processual (art. 485, §1º do CPC).

 Decorrido o prazo, certifique-se a secretaria e retornem os autos 

conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17519 Nr: 740-10.2008.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSE JUNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:9.741 MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Vistos.

 Diante da manifestação de fl. 449, registre-se a secretaria o novo patrono 

do executado.

 Deixo de renovar o prazo deste para manifestação, tendo em vista que a 

o prazo em curso se refere, tão somente, à apresentação de pagamento 

de honorários periciais, por parte do exequente.

Ademais, indefiro o pedido de fl. 465, por considerar o extenso decurso 

de prazo desde a data em que o exequente tomou conhecimento da 

decisão, conforme se infere a certidão de fl. 464.

 Assim sendo, nos termos do art. 139, inciso IV, CPC, determino o 

pagamento de honorários periciais, no prazo de 24h (vinte e quatro 

horas), sob pena de aplicação de multa, a qual fixo em R$ 50,00 

(cinquenta reais) por dia de inércia.

 Saliento que o valor da multa será implementado aos honorários periciais, 

ante o descaso com o pagamento do encargo processual.

 Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57612 Nr: 2742-69.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Matte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO DE JESUS FRANCISCO, IDEIR 

ANTONIO FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de prioridade de tramitação apresentado à fl. 68, nos 

termos do art. 1.048, inciso I, CPC e para tanto, DETERMINO à secretaria, 

as providências necessárias.

 No mais, cumpra-se a decisão de fl. 67, intimando o autor para manifestar 

no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, por desídia processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65370 Nr: 372-49.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI TERESINHA DE VARGAS SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11 de 

Fevereiro de 2019, às 10h00min (horário de Cuiabá/MT).

 Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, 

nos termos do artigo 455, do Código de Processo Civil, devendo o patrono 

da(s) parte(s) juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação (AR) e 

do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão.

No mais, determino à autarquia requerida a juntada, no prazo de quinze 

dias, de cópia de todo o procedimento administrativo negado à parte 

autora.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66088 Nr: 859-19.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OGÊNIO WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11 de 

Fevereiro de 2019, às 10h30min (horário de Cuiabá/MT).

 Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, 

nos termos do artigo 455, do Código de Processo Civil, devendo o patrono 

da(s) parte(s) juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação (AR) e 

do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão.

No mais, determino à autarquia requerida a juntada, no prazo de quinze 

dias, de cópia de todo o procedimento administrativo negado à parte 

autora.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66299 Nr: 971-85.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA FERREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:OAB/GO 33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11 de 

Fevereiro de 2019, às 14h00min (horário de Cuiabá/MT).

 Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, 

nos termos do artigo 455, do Código de Processo Civil, devendo o patrono 

da(s) parte(s) juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação (AR) e 

do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão.

No mais, determino à autarquia requerida a juntada, no prazo de quinze 

dias, de cópia de todo o procedimento administrativo negado à parte 

autora.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
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 Cod. Proc.: 64534 Nr: 3579-90.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11 de 

Fevereiro de 2019, às 14h30min (horário de Cuiabá/MT).

 Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, 

nos termos do artigo 455, do Código de Processo Civil, devendo o patrono 

da(s) parte(s) juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação (AR) e 

do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão.

No mais, determino à autarquia requerida a juntada, no prazo de quinze 

dias, de cópia de todo o procedimento administrativo negado à parte 

autora.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67190 Nr: 1621-35.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR NAZARIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:OAB/2.376, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11 de 

Fevereiro de 2019, às 15h00min (horário de Cuiabá/MT).

 Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, 

nos termos do artigo 455, do Código de Processo Civil, devendo o patrono 

da(s) parte(s) juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação (AR) e 

do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão.

No mais, determino à autarquia requerida a juntada, no prazo de quinze 

dias, de cópia de todo o procedimento administrativo negado à parte 

autora.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63796 Nr: 3124-28.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LONI FRIES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:OAB/GO 33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11 de 

Fevereiro de 2019, às 16h30min (horário de Cuiabá/MT).

 Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, 

nos termos do artigo 455, do Código de Processo Civil, devendo o patrono 

da(s) parte(s) juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação (AR) e 

do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão.

No mais, determino à autarquia requerida a juntada, no prazo de quinze 

dias, de cópia de todo o procedimento administrativo negado à parte 

autora.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65552 Nr: 504-09.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR MILTON SUPPTITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11 de 

Fevereiro de 2019, às 17h00min (horário de Cuiabá/MT).

 Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, 

nos termos do artigo 455, do Código de Processo Civil, devendo o patrono 

da(s) parte(s) juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação (AR) e 

do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão.

No mais, determino à autarquia requerida a juntada, no prazo de quinze 

dias, de cópia de todo o procedimento administrativo negado à parte 

autora.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65024 Nr: 167-20.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVICAN - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CANARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11 de 

Fevereiro de 2019, às 17h30min (horário de Cuiabá/MT).

 Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, 
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nos termos do artigo 455, do Código de Processo Civil, devendo o patrono 

da(s) parte(s) juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação (AR) e 

do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65594 Nr: 536-14.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11 de 

Fevereiro de 2019, às 19h00min (horário de Cuiabá/MT).

 Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, 

nos termos do artigo 455, do Código de Processo Civil, devendo o patrono 

da(s) parte(s) juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação (AR) e 

do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão.

No mais, determino à autarquia requerida a juntada, no prazo de quinze 

dias, de cópia de todo o procedimento administrativo negado à parte 

autora.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65369 Nr: 371-64.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTHER OTTONI LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de 

Fevereiro de 2019, às 10h00min (horário de Cuiabá/MT).

 Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, 

nos termos do artigo 455, do Código de Processo Civil, devendo o patrono 

da(s) parte(s) juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação (AR) e 

do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão.

No mais, determino à autarquia requerida a juntada, no prazo de quinze 

dias, de cópia de todo o procedimento administrativo negado à parte 

autora.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59421 Nr: 667-23.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Orlandi Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 12 de 

Fevereiro de 2019, às 10h30min (horário de Cuiabá/MT).

 Saliento que incumbe(m) ao(s) advogado(s) da(s) parte(s) a 

comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas do dia, da 

hora e do local da audiência designada, dispensando a intimação do juízo, 

nos termos do artigo 455, do Código de Processo Civil, devendo o patrono 

da(s) parte(s) juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação (AR) e 

do comprovante de recebimento.

 Advirto, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Código de Processo Civil, 

sob pena de preclusão.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27001 Nr: 870-92.2011.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Otelacoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por 

invalidez formulado por Gilberto Otelacoski, a fim de condenar o requerido 

ao pagamento das parcelas vencidas, incluindo décimo-terceiro salário.Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.CONDENO o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação até a data da sentença, conforme Súmula 111 do 

STJ.É certo que a autarquia ré detém de imunidade recíproca 

constitucional, razão pela qual não há incidência de custas processuais. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 70337 Nr: 3780-48.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL VITOR MORAES MATARAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos,

 1. Atendidos os requisitos formais, cumpra-se como deprecado, servindo 

a cópia de mandado. Caso contrário, oficie-se, solicitando a 

complementação.

2. Designo para o dia 05 de novembro de 2018, às 19h20min (MT), a 

audiência para o interrogatório do acusado Joel Vitor Moraes Mataram.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante acerca da audiência designada, 

para as providências necessárias.

4. Expeça-se o necessário.
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5. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 60055 Nr: 1029-25.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S . A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retifica de Motores Planalto Ltda, MARIO 

KIMURA, HERMES FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Deferida a prova pericial demandada, oficie-se o CREA/MT, seção 

Canarana-MT, para que indique profissional habilitado (Agrimensor) para 

realização de trabalho técnico profissional.

2. Faculto às partes, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de 

assistentes e a indicação de quesitos (Art. 465, § 1º, inciso I e II do NCPC).

 3. Após a apresentação de quesitos pelos litigantes, intime-se o expert 

indicado pelo CREA-MT, seção Canarana-MT, para que, em 10 (dez) dias, 

apresente proposta de honorários. Apresentada a proposta de honorários 

periciais, abra-se vistas à parte requerida para que sobre ela se manifeste 

no prazo legal. Os encargos decorrentes da perícia serão suportados 

integralmente pela parte exequente, que postulou a realização de tal prova 

técnica, devendo a mesma efetuar o depósito do valor integral dos 

honorários do perito, que fica autorizado, desde logo, a proceder o 

levantamento de 50% da quantia depositada, para realização dos 

trabalhos. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias, podendo o perito iniciar os trabalhos imediatamente, após a 

concordância das partes quanto à proposta de honorários, ou de decisão 

que solucione eventual discórdia. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, depois de 

apresentado o laudo técnico pericial, independentemente de intimação 

(Art. 477, §1° parágrafo único do CPC).

4. Após o cumprimento, devolva-se, procedendo-se às baixas de estilo.

5. Expeça-se o necessário.

 6. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26634 Nr: 502-83.2011.811.0029

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Everaldo Barbiero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Longo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erico Rafael Fleury de Campos 

Curado - OAB:11.211/GO, Fernando Tambani Rodrigues - 

OAB:13986-B/MT, José Henrique Xavier Alves - OAB:22.120/GO, 

Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 Diante o exposto, nos termos do art. 357, do Código de Processo Civil, 

rejeito as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade de parte arguidas 

em contestação e determino a regular prosseguimento do feito.Intimem-se 

as partes, por Dje, para manifestarem acerca das provas que pretendem 

produzir. Em seguida, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 4221 Nr: 299-73.2001.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Codesga - Companhia de Desenvolvimento Garapú, 

Jose Everaldo Barbiero, José Nogueira Gonçalves, Jose Francisco dos 

Santos, CLEZIO DANIEL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luiz Ranzi, ANTONIO HASS, 

CLAUDINEY ANTÔNIO DE MATHIAS HASS,, RUDINEY DE MATIAS HAAS, 

Arley Júnior de Matias Hass, Espólio de Terezinha de Mathias Hass, ILDO 

TIRLONI, Sidney Luiz de Matias Haas, Sirley Mariaza de Matias Tirloni, Heidi 

Suzanni Heckmann Bove, Dorival Martins Becker, Santina Becker, 

Germana Sabina Hass, Ana Claudia Silva Hass, Fábio Romero Bove

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio César Alves Fonseca 

Peixoto - OAB:19.840, Edson Rocha - OAB:3669-A, Erico Rafael 

Fleury de Campos Curado - OAB:11.211/GO, Fabiana Fleury Curado 

- OAB:27.000/GO, FABIO ROBERTO UCKER - OAB:13315, josé 

henrique - OAB:, José Henrique Xavier Alves - OAB:22.120/GO, 

RODINEI SAIKI ALVES FERREIRA - OAB:OAB/GO 25.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 Vistos.

 Em decisão de fls. 1.582 fora deferido o pedido de bloqueio de numerário 

em conta bancária de titularidade dos executados, no importe a R$ 

62.915,76 (sessenta e dois mil e novecentos e quinze reais e setenta e 

seis centavos).

 Em consulta ao Sistema Bacenjud, constatam-se valores de vulto 

diferenciado, os quais superam o valor do débito (detalhamento anexo).

Assim sendo, intime-se o exequente, por Dje, para que se manifeste 

acerca da preferência de penhora, de acordo com o numerário e sua 

respectiva titularidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28861 Nr: 366-52.2012.811.0029

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS HORIZONTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EMILIO TIESCA - 

OAB:OAB/SC 8.599, João Eduardo Schmidt - OAB:31648/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte Requerente na pessoa de seus Procuradores 

Dr. Fernando Emilio Tiesca e Dr. João Eduardo Schmidt para que se 

manifeste nos autos sobre a petição de fls. 101/107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64030 Nr: 3267-17.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILBERTO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador MAURO PAULO GALERA MARI

Marco Antonio Mari, para que providencie o depósito da Diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento."Certifico 

para os devidos fins que, para cumprimento das diligencias do mandando, 

tendo em vista haverem dois endereços indicados e o acompanhamento 

do segundo Oficial de Justiça, solicito a intimação da parte autora para 

efetuar o pagamento da diligencia devida no valor de R$ 90,65 (noventa 

reais e sessenta e cinco centavos) (já recolhido 12,95) e R$ 103,60 

(cento e três reais e sessenta centavos) ao segundo oficial de justiça, no 

Total de R$ 194,25, conforme a quilometragem percorrida e atos para 

cumprimento do r. mandado, a serem pagos conforme Portaria 053/2016 e 

Provimento 004/2015 – CGJ. Deverá ser gerada a guia de recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, na página do TJMT/PJe, devendo ser 

encaminhado o comprovante do recolhimento a este Juízo.

Vânia Severino Gonzaga

Oficial de Justiça"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 46237 Nr: 2187-23.2014.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIO CARDOSO DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roldão Martins Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurélio Cardoso de Rezende - 

OAB:OAB/MT 17.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B, Mariah Rodrigues Metsavaht - OAB:39.140/GO

 Vistos.

 Trata-se de impugnação oposta em sede cumprimento de sentença por 

Roldão Martins Pinto em face de Aurélio Cardoso de Rezende, já 

qualificados no encarte processual.

 Em síntese, requer o impugnante a extinção da obrigação de pagamento 

de honorários sucumbenciais.

Manifestação da parte exequente às fls. 147/150, requerendo o 

indeferimento da impugnação, a realização de penhora online, bem como, 

a elaboração de certidão de teor.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Pela análise da impugnação ao cumprimento de sentença, vislumbro que 

esta se encontra intempestiva.

A contagem do prazo quinzenal para apresentação de referida 

manifestação inicia após findo o período para depósito, conforme previsto 

no art. 525, CPC.

A intimação da decisão impugnada se deu no dia 09/04/2018 (certidão de 

fl. 139), de modo que o prazo previsto no art. 523, CPC findou no dia 

02/05/2018. Assim, a contagem do prazo quinzenal para apresentação da 

impugnação à execução se iniciou no dia 03/05/2016.

 Desta feita, contando-se o início do prazo em dias úteis nos termos do art. 

219 do CPC, verifica-se que a defesa foi oposta intempestivamente, já que 

a juntada da impugnação ao cumprimento de sentença somente fora 

realizada na data do dia 05/06/2018.

 Ante a intempestividade configurada, DEIXO DE RECEBER a impugnação 

apresentada às fls. 140/146.

 Acerca do pedido de bloqueio Bacenjud, INTIME-SE o exequente, por Dje, 

para informar número de conta bancária para transferência de valores 

penhorados.

 DETERMINO à secretaria, a elaboração de certidão de teor, nos termos do 

art. 517, §2°, CPC.

 Expeça-se o necessário. Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 70438 Nr: 3858-42.2018.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNG, JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C-CdDG, JEB, CDG, MLFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio César Alves 

Fonseca Peixoto - OAB:19.840, Erico Rafael Fleury de Campos 

Curado - OAB:11.211/GO, Fabiana Fleury Curado - OAB:27.000/GO, 

FABIO ROBERTO UCKER - OAB:13315, José Henrique Xavier Alves - 

OAB:22.120/GO, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT, RODINEI 

SAIKI ALVES FERREIRA - OAB:OAB/GO 25.684

 Vistos.

Por considerar que a suposta constrição ou ameaça de constrição ao 

imóvel não se encontra exercida por Clézio Daniel Gonçalves, defiro o 

pedido de fl. 123.

Para tanto, determino a retificação na capa dos autos e no sistema 

informatizado.

 No mais, certifique-se a secretaria quanto ao decurso de prazo para 

apresentação de defesa, nos termos do art. 679, do Código Civil.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58910 Nr: 352-92.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAS LUIZ GRUBERT GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A GARÇA PESCA LTDA- EPP, COMPANHIA 

BRASILEIRA DE CARTUCHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Ferreira de 

Araujo - OAB:166004, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:18076

 Vistos.

Trata-se de ação indenizatória em que foram apresentados agravos de 

instrumento para devolver à instância superior, matéria decidida por este 

juízo, no que concerne ao indeferimento da justiça gratuita (fl. 67) e 

deferimento da tutela antecipada (fls. 81/82).

A decisão que fl. 67 fora reformada, motivo pelo qual DEFIRO a benesse 

da gratuidade de justiça ao requerente, nos termos da Lei n° 1.060/50.

No mais, vislumbro que, o requerente fora intimado para manifestar-se no 

agravo apresentado às fls. 135/150, conforme se infere certidões de fl. 

189/190.

 Assim sendo, prossigo o feito.

Intime-se o requerente para manifestar-se acerca das contestações 

apresentadas (fls. 108/118 e fls. 163/168).

 Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20950 Nr: 1675-16.2009.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lima dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Considerando a informação do julgamento do recurso de agravo em 

recurso especial (2018/0020278-4), nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a(s) parte(s) Embargada(s) na(s) pessoa(s) de seu procurador(s), 

Dr. (ª) FABRICIO GONÇALVES DA SILVEIRA, via DJE, para, no prazo legal, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47393 Nr: 248-71.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUSA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Pedro da Silva 

Machado - OAB:1.739-A OAB/DF, Carmen Glória Arriagada Andrioli - 

OAB:OAB/PR 20.668, Emiliana Silva Sperancetta - OAB:22.234 

OAB/PR, Fernando Oreilly Cabral Barrinuevo - OAB:29.022 OAB/PR, 

Giovani Gionédis - OAB:OAB/PR 8.128, Giovani Gionédis Filho - 

OAB:OAB/PR 39.496, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:8.123/PR, 

Maria Amélia Cassiana Mastrorosa Vianna - OAB:27.109, Roberto 

Cordeiro Justus - OAB:OAB/PR 27.078, SANDRO RAFAEL BONATTO - 

OAB:OAB/PR 22.788, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 

14258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Melchior Fülber Caumo, para que se manifeste, 

no prazo legal, acerca do retorno dos autos da instancia recursal, 

requerendo o que for cabível.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000182-69.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA GONCALVES ROSA (ADVOGADO(A))

ARCELINO CONSTANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DE SOUSA SILVA (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE PROCESSO n. 

1000182-69.2018.8.11.0029 Valor da causa:R$ 1,000.00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) Requerente: Nome: ARCELINO 

CONSTANCIO DA SILVA Endereço: RUA SARANDI, 705, JARDIM UNIÃO, 

CANARANA - MT - CEP: 78000-000 Requerido: Nome: ANGELA MARIA DE 

SOUSA SILVA Endereço: Lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO da Requerida, Angela Maria de Sousa Silva, acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem 

conhecimento da ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, para q 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Ação 

DIVÓRCIO LITIGIOSO - distribuido em 19/06/2018, no Juízo do Órgão 

julgador: 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA, onde figura como partes, 

Requerente ARCELINO CONSTANCIO DA SILVA e Requerido Angela Maria 

de Sousa silva. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos. Trata-se de ação de 

divórcio em que houve o encaminhamento dos autos ao CEJUSC. Por 

considerar a falta de indicação de endereço da requerida, determino a 

citação desta, por edital. Cumpra-se o item 4, do despacho inicial de Id. 

13740929. Após a publicação, realização de audiência e certificação, 

abra-se vista ao Ministério Público Estadual. Cumpra-se. Canarana, 08 de 

outubro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito 

Assinado Assinado eletronicamente por: ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE - 15/10/2018 16:46:46 Num. 15810291 - Pág. 2 

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAYCCGRYWC. Decisão: Vistos. 1. Recebo 

a exordial. Processe-se em segredo de justiça nos termos do art. 189, II, 

do Novo Código de Processo Civil. 2. Presentes os pressupostos, defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo aos requerentes as 

isenções previstas no art. 3º, da Lei n.º 1.060/50 (LAJ). Poderá, 

entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. 3. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se 

os autos à conciliação. 4. Após, cite-se e notifique-se a parte Requerida 

de todo o teor da presente ação, bem como para que compareça perante 

este Juízo, no Fórum desta Comarca, na referida solenidade, 

advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá lhe acarretar 

prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as alegações 

iniciais - art. 7, da Lei n°. 5.478/68. 5. Intime-se, a parte Requerente, 

constando da intimação que sua ausência implicará extinção do feito, sem 

resolução de mérito – art. 7, da Lei n°. 5.478/68. Anotando-se que, em não 

havendo conciliação o prazo para apresentação de contestação fluirá a 

partir da data da aludida audiência. 6. Deverá constar no mandado de 

intimação/citação, que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC). 7. Notifique-se o Ministério 

Público, para que, querendo, compareça a audiência. 8. Às providências. 

Canarana-MT. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de 

Direito Assinado eletronicamente por: ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE - 03/07/2018 13:15:48 Num. 13740929 - Pág. 2 . E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SILVANE MARLISE SCHWEIG 

SANTANA, digitei. Canarana - MT , 18 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para A dvogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000359-33.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

FELLIPE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR BROCH DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 06/12/2018, às 17h10min (MT), que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 19 

de outubro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000134-47.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES (ADVOGADO(A))

MOISES VALERIANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

VANISSE MONTEIRO CAMPOS (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito. Canarana-MT, 

19 de outubro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues 

Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-50.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA (ADVOGADO(A))

JOSUEL OLEGARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo na 

pessoa do seu Procurador, acerca da audiência de tentativa de 

conciliação, que por falta de tempo hábil para efetuar a citação, foi 

redesignada automaticamente para o dia 06/12/2018, às 17h10min(MT), 

que se realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do 

Fórum local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. 

Canarana-MT, 19 de outubro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski 

Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Expediente
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TERMO DE CESSÃO/DOAÇÃO Nº 04/2018 - Termo de doação de bens 

móveis inservíveis, sendo doador o Estado de Mato Grosso por intermédio 

do Poder Judiciário Tribunal de Justiça e donatária DELEGACIA MUNICIPAL 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

* O Termo de Doação n° 04/2018 completo, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79799 Nr: 1094-69.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado ANDRÉ LUIS DOMINGOS DA SILVA para que junte aos autos 

procuração, no prazo de 10 (dez) dias, diante da informação do réu de 

que será representado pelo mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81189 Nr: 1567-55.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marino Paulo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64655 Nr: 680-42.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adival Benedito de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que este magistrado estará convocado nos dias 08 a 09 de 

novembro de 2018, para o Curso de Formação Continuada para 

Magistrado, sobre o tema: "Gestão de conflitos e das relações humanas 

no ambiente de trabalho", redesigno o presente ato para o dia 24 de 

Janeiro de 2019, às 09h00min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68252 Nr: 3424-10.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacildo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Ramires Fonseca - 

OAB:18.969/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, julgo extinta a 

punibilidade do delito imputado ao acusado, com fulcro no art. 107, inciso 

IV, do Código Penal para reconhecer o implemento da prescrição da 

pretensão punitiva estatal. Cientifique-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Expeça-se 

certidão de honorários em favor do Advogado Pablo Ramires da Fonseca, 

no importe de 1 URH em razão dos trabalhos prestados, bem como, para a 

Advogada Andréia Cristina de Melo Barbosa, conforme determinado na 

audiência.Recolham-se os mandados de prisão, porventura 

expedidos.Havendo fiança recolhida, intime-se o acusado, por edital, para 

em 30 (trinta) dias, requerer a devolução sob pena de perdimento. Não 

havendo requerimento de restituição, declaro o perdimento da fiança 

recolhida.Após, certificado o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 16715 Nr: 1305-57.2006.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência para:

Que sejam acostadas as certidões negativas das Fazendas Públicas, 

razão pela qual, determino que seja cumprido tal ato, de imediato.

Ainda, certifique-se a Sra. Gestora acerca do decurso de prazo para 

interposição de recurso da sentença de acordo às fls. 175-176.

Após, vistas às partes e conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 52831 Nr: 2555-18.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bonifácio Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Diante da ausência do INSS embora devidamente intimado, 

nos termos do art. 362, §2°, do CPC, dispenso as provas por ele 

requeridas, prosseguindo-se na instrução. II. Declaro encerrada a 

instrução, alegações remissivas, venham os autos conclusos para 

sentença, ocasião em que será analisado o pedido de tutela de urgência. 

III. Intimem-se. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 5897 Nr: 2101-87.2002.811.0024

AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Junior Lino Dias

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541, LEONIR GALERA MARI - OAB:8281-B, Mauro Paulo Galera 

Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:2.225

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 
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intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62918 Nr: 2772-27.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82353 Nr: 2100-14.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Oliveira Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 25/01/2019, a 

partir das 10:30 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67677 Nr: 3077-74.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Xavier de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da petição do executado às fls. 48/49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38193 Nr: 617-22.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Benedita Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerente para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37999 Nr: 415-45.2011.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia Nunes da Silva, Cassiano Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora acerca dos termos da r. sentença prolatada nos 

autos em apenso (cód. 38193), trasladada aos presentes autos à fl. 

203/204, em síntese transcrita: "...DISPOSITIVO. Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido formulado por Lidia Nunes da Silva e Cassiano 

Nunes da Silva, no processo código 37999. Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno a parte autora no pagamento das custas e 

despesas do processo, bem como honorários advocatícios, que fixo, 

diante da regra do artigo 20, § 3.º, do CPC, em 20% sobre o valor atribuído 

à causa, ficando tais verbas suspensas, no entanto, por ser aquela 

beneficiária da assistência judiciária gratuita...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33975 Nr: 2819-40.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Brígida Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000822-87.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

V. A. F. E. S. (AUTOR(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA ALMEIDA FRANCA SILVA OAB - 032.894.591-95 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da legislação processual vigente, bem como do Provimento nº 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono o presente feito, para que a parte autora, 

querendo, impugne a contestação apresentada pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000959-69.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUCIANO MATTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Intimação de Despacho.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000947-55.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Intimação de Decisão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000958-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERENITA ROMANA FRANCISCA (AUTOR(A))

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação de Decisão.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000787-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LEAL DA SILVA (REQUERENTE)

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento nº 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimação da 

parte requerente/exequente, para que recolha os valores referentes a 

diligência do oficial de justiça, comprovando nos autos por meio da guia 

recolhida, com o respectivo recibo. Tal guia poderá ser emitida no site: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000771-76.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

NOELMA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000854-92.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação processual vigente, bem como, do Provimento nº 

56/2007 - CGJ/TJMT, impulsiono os presentes autos para intimar a(s) 

parte(s) da data designada para Audiência de Conciliação, a ser realizada 

no dia 13/12/2018, às 15:00 horas, na sala de audiências do CEJUSC, 

localizada na sede desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000416-66.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE FROSINI EVANGELISTA (REQUERENTE)

ANA CLAUDIA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARIA CASTILHO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA CARDOSO FROSINI LUCAS EVANGELISTA 

(REQUERIDO)

MARIA REGINA FARIA HELLMEISTER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FERNANDO FROSINI EVANGELISTA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000416-66.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Defiro o pedido e redesigno a audiência assinalada para o 

dia 21.11.2018. às 14 horas. II. Procedam-se às devidas intimações e 

comunicações. III. Expeça-se o necessário. IV. Cumpra-se. CHAPADA 

DOS GUIMARÃES, 12 de setembro de 2018. Marco Antonio Canavarros 

dos Santos Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79999 Nr: 1176-03.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dênio Peixoto Ribeiro, Tatiany de Almeida 

Ribeiro, Engemétrica Construção e Comércio Ltda ME, Cleudson Luiz 

Fernandes, Gildásio Rafael dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto, a Certidão de decurso de prazo 

para os requeridos citados e manifestar quanto a não localização do 

requerido: Gildásio Rafael dos Santos informando endereço completo, 

conforme correspondência devolvida e juntada à f. 178. Bem como, no 

mesmo prazo impugnar a manifestação de f. 232/ 237.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 90263 Nr: 1264-07.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dênio Peixoto Ribeiro, Tatiany de Almeida 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, apresentar impugnação a manifestação dos 

requeridos, juntada em 19/7/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79252 Nr: 852-13.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dênio Peixoto Ribeiro, Tatiany de Almeida 

Ribeiro, Cleudson Luiz Fernandes, ENGEMÉTRICA CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA, Gildásio Rafael dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - 

OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto, a Certidão de decurso de prazo 

para os requeridos citados. Bem como, no mesmo prazo impugnar a 

manifestação de f. 183/188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65888 Nr: 1680-77.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Valdemar Antunes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - OAB:10765/MT, 

Karoline Banhos Ontiveros - OAB:11516 / MT, ROBERTO ANTONIO 

FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória de fls. 95/97, tão 

somente em relação ao valor de R$ 38.091,11 (trinta e oito mil noventa e 

um reais e onze centavos).II. Intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução relativa ao valor de R$ 38.091,11 (trinta e oito mil noventa e um 

reais e onze centavos), podendo, para tanto, arguir qualquer das 

questões elencadas nos incisos do art. 535, do CPC/2015.III. Advirta-se a 

parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):a) caso alegue 

excesso de execução, deverá indicar e declarar de imediato o valor que 

entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição;b) não 

impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será expedida, por 

intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem do juiz, 

precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal e na legislação e 

normatização pertinentes.IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser 

certificado, expeça-se a pertinente requisição para pagamento, conforme 

item III.b, independentemente de nova determinação.V. Indefiro o pedido de 

cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios 

veiculados em nome próprio pelo senhor Valdemar Antunes Ferreira.VI. 

Expeça-se o necessário. VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 32611 Nr: 1999-21.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Moreira Turqueto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Fernando Mancini - 

OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915

 CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE: Certifico que, a petição de f. 113, foi 

apresentada tempestivamente. Assim impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando o advogado do 

exequente, pela imprensa, para no prazo 15 dias manifestar quanto ao 

oferecimento de bens a penhora, conforme petição do executado de f. 

113 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36105 Nr: 1900-17.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina dos Reis Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 

182/184. Por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos dos arts. 

513, ‘caput’, 924, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando 

sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos 

termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 

d e s p a c h o . C u m p r i d a s  t o d a s  a s  p r o v i d ê n c i a s  a c i m a , 

arquivem-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37167 Nr: 3777-26.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Veloso, Claudyson Martins Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EREMITA LAURA DA SILVA 

OURIVES - OAB:12744

 CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE: Certifico que, a petição de f. 41/3, foi 

apresentada tempestivamente. Assim impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando o advogado do 

exequente, pela imprensa, para no prazo 15 dias manifestar quanto ao 

oferecimento de bens a penhora, conforme petição do executado de f. 

41/43 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 9437 Nr: 173-33.2004.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Estela Maris Pivetta - OAB:6722/MT, Reinaldo Caram - 

OAB:90575/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3779 MT

 Diante do exposto:I. Considerando que a obrigação exequenda foi 

devidamente cumprida pela parte executada (fls. 226 e 239) e já houve o 

levantamento dos valores (fls. 232 e 242), julgo extinta a execução de fls. 

211/213, o que faço com fundamento no art. 924, II, do CPC.II. Rejeito o 

pedido de cumprimento de sentença no tocante à suposta diferença em 

relação aos juros e correção monetária (fls. 243/249), por reconhecê-la 

indevida na hipótese dos autos, porquanto este pedido deveria ter sido 

veiculado diretamente perante o TRF-1.III. Rejeito o pedido de cumprimento 

de sentença de fls. 243/249, em relação aos valores referentes à multa, 

em virtude da manifesta preclusão consumativa.IV. Intime o advogado que 

levantou o valor do benefício (retroativo) para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar o contrato de honorários ou justificativa plausível para 

retenção de quase 40% (quarenta por cento) do valor destinado a Sr.ª 

Maria Pereira Pinto, sob pena de comunicação do fato ao Conselho de 

Ética da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público, uma vez 

que parte do valor do benefício recebido foi retido.V. Decorrido o prazo 

consignado no item anterior, sem que haja manifestação, certifique-se e 

expeçam-se ofícios ao Ministério Público e ao Conselho de Ética da Ordem 

dos Advogados do Brasil- Seccional de Mato Grosso, comunicando o 

levantamento de valores por parte do advogado sem que tivesse 

procuração ou substabelecimento em seu favor, inclusive, com repasse 

de valor menor ao exequente.Em sendo o caso, os ofícios deverão ser 

instruídos com cópia integral do processo. VI. Havendo manifestação, 

tragam os autos conclusos.Intimem-se.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62430 Nr: 2245-75.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Batista Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Curvo Garcia - 

OAB:
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 Vistos, etc.

 I. Diante do silêncio da autarquia ré em apreciar o requerimento 

administrativo (RE. 631.240-MG/STF), reconheço a presença do interesse 

processual, dando prosseguimento ao feito.

 II. Dessa forma, intime-se o INSS para que, no prazo de 30 dias, 

apresente contestação de mérito.

III. Posteriormente, intime-se a parte autora para que, no prazo legal, 

apresente réplica, trazendo os autos conclusos em seguida.

 IV. Certifique eventual silêncio.

 V. Expeça-se o necessário.

 VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 19325 Nr: 1996-37.2007.811.0024

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giliane Malanski Reis Carmona

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Francisco Alfeu Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

À exemplo do que ocorreu ao longo de todos estes anos pelos quais 

tramita o presente feito, mais uma vez, há petição dando conta da 

existência de patrimônio não inserido no rol de bens do falecido.

Deste modo, antes de homologar o acordo entabulado, é imperioso que 

haja manifestação da inventariante e/ou de todos os herdeiros, já que, na 

hipótese de discordância quanto ao pedido de fls. 368/380, o bem ali 

descrito deverá ser inserido no rol patrimonial.

 Conclusão.

Diante do exposto, determino a intimação da inventariante e de todos os 

herdeiros para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem quanto ao 

pedido de fls. 368/380.

II. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62656 Nr: 2481-27.2013.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito - Financiamento e Investimento S/A, 

Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados (Fundo)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Miranda Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.876-A, Antonio Samuel da Silveira - OAB:9.948-A/MT, Marco 

André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Cerqueira Morais - 

OAB:12549/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias providenciar o depósito de diligência ao oficial 

justiça, para cumprimento do mandado de busca e apereensão expedido, 

bem como no mesmo prazo proceder o preparo da carta precatória 

expedida, para sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 61832 Nr: 1617-86.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerina dos Anjos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se execução de sentença promovida por GERINA DOS ANJOS 

SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

À fl. 159, foi expedida RPV referente ao honorário sucumbencial, e 

expedido alvará para levantamento do valor à fl. 173.

Posteriormente, à fl.175, a autora pleiteou a expedição de alvará para 

levantamento do valor disponibilizado referente ao benefício 

previdenciário.

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada fls. 169 e 177, JULGO EXTINTA a execução de fls. 

149/153, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça-se alvará para levantamento da quantia disponível na forma 

pleiteada pelo advogado da parte exequente veiculada à fl. 177, referente 

à requisição de Pagamento constante à fl. 174.

 Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36084 Nr: 1387-49.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemeire França da Silva, Rosangela França da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Rosemeire França da 

Silva, devidamente representada por sua irmã Rosangela França da Silva, 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

A parte exequente, à fl. 243, concordou com o cálculo apresentado pelo 

executado às fls. 236/238.

Foi expedida RPV, tão somente em relação aos honorários sucumbenciais, 

sendo a quantia disponibilizada em depósito judicial à fl. 253.

No tocante ao benefício previdenciário constate-se que por motivo de 

irregularidade na situação cadastral do CPF da exequente Rosemeire 

França da Silva, não foi possível a expedição do precatório, conforme o 

certificado à fl. 246.

 Posteriormente, pleiteou a exequente, a expedição de alvará para 

levantamento do valor disponibilizado à fl. 253, bem como apresentou o 

comprovante de regularização do CPF da exequente (fl. 250).

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, em face da concordância da parte exequente, homologo o 

cálculo de fls. 236/238.

Ademais, considerando que a obrigação exequenda, em relação aos 

honorários sucumbenciais, foi devidamente cumprida pela parte executada 

(fl. 253), JULGO EXTINTA a execução de fls. 224/228, tão somente, no 

que lhes diz respeito, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Ademais, expeça-se, nos termos do art. 534, § 3°, I, do Código de 

Processo Civil, por intermédio do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (art. 447 da CNGC Judicial), o competente 

precatório requisitório, para pagamento do valor do benefício 

previdenciário, indicado à fl. 238.

Expeça-se alvará para levantamento da quantia disponível na forma 

pleiteada pelo advogado da parte exequente à fl. 253.

Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3°, da CNGC Judicial.

 Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publique. Registre-se. Intimem-se.
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Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77272 Nr: 10-33.2016.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Marques Novaes, Genecy Garabini dos Santos 

Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rosseti, Neide Costa Santos Rosseti, 

Ronei Mariano da Silva, Afredo Guimarães, Valdivino Benedito Ferreira, 

Interessados, Jose Henrique Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Cumpra-se a decisão exarada no dia 10.5.2018, atentando-se, para 

tanto, no tocante aos endereços para as citações faltantes, aos pedidos 

veiculados nas petições protocoladas nos dias 17.5.2018 e 8.8.2018.

II. INDEFIRO pedido de expedição de ofício para retificação de averbação 

feita diretamente pelo interessado perante o Cartório de Registro de 

Imóveis deste Município, já que, por tratar-se de ato levado à efeito 

INDEPENDENTEMENTE DE ORDEM JUDICIAL, da mesma forma deverá ser 

retificado.

Deste modo, deverá a parte autora, a exemplo do que fez (sem ordem 

judicial), providenciar a retificação da averbação anteriormente feita, 

complementando-a a fim de delimitar a área.

Friso, ademais que, havendo resistência injustificada por parte do 

Cartorário, ao interessado cabe a adoção de medida administrativa própria 

para enfrentá-la, qual seja, a “Suscitação de Dúvida” (art. 198 e ss, da Lei 

nº 6.015/73).

IV. Por fim, a despeito da transferência da matrícula para o cartório deste 

Município, ao menos por ora, não há qualquer anotação a ser feita neste 

processo, bastando, em princípio, a informação colacionada pela parte 

autora a título de esclarecimento.

 V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 9428 Nr: 170-78.2004.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herminio Moacyr de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Reinaldo Caram - OAB:90575/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença referente diferença de 

juros entre a execução e a requisição de pagamento c/c multa diária, 

apresentado por Herminio Moacyr de Paula em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS).

 Em seu pedido sustentou o requerente sustentou haver diferença de 

juros entre a execução e a requisição de pagamento, sob o argumento de 

que os valores não teriam sido atualizados corretamente.

Além disso, postulou pelo pagamento da multa diária, argumentando, em 

síntese, que quando da prolação da sentença na fase de conhecimento, 

foi determinada a implantação do benefício previdenciário, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), no prazo de 30 (trinta) dias, 

prazo este que não teria sido observado.

 Afirma ter havido morosidade da autarquia ré em mais de 1.328 dias para 

implantação do benefício previdenciário, razão pela qual postula o 

recebimento do valor de R$ 132.800,00 (cento e trinta e dois mil e 

oitocentos reais), a título de multa processual.

 É o relatório.

 Decido.

 I. Do pedido de cumprimento de sentença referente diferença de juros.

Analisando os autos, observa-se que o pedido de cumprimento de 

sentença de fls. 309/315, cinge ao pagamento da diferença decorrente da 

atualização monetária nas RPV já expedidas, assim como eventual multa 

decorrente da inércia do requerido ao cumprimento da decisão judicial.

Contudo, tal pretensão não merece guarida, uma vez que os índices de 

correção aplicados para atualização das RPV’s expedidas estão em 

consonância com a expressa disposição do art. 7°, §§1° e 2° da 

Resolução n° 458/2017 do Conselho da Justiça Federal, in verbis:

“Art. 7º Para a atualização monetária precatórios e RPVs tributários e não 

tributários, serão utilizados, da data-base informada pelo juízo da 

execução até o efetivo depósito, os índices estabelecidos na lei de 

diretrizes orçamentárias, ressalvado o disposto nos arts. 50 e 55 desta 

resolução.

§1º Incidem os juros da mora nos precatórios e RPVs não tributários no 

período compreendido entre a data a data-base informada pelo juízo da 

execução e a da requisição ou do precatório, assim entendido o mês de 

autuação no tribunal para RPVs e 1º de julho para precatórios.

§2º Não haverá incidência de juros de mora na forma prevista pelo § 12 do 

art. 100 da Constituição Federal quando o pagamento das requisições 

(precatórios) ocorrer até o final do exercício seguinte à expedição pelo 

tribunal em 1º de julho. (Incluído pela Resolução n. 458/2017, de 

9.10.2017)”

Ademais, a insatisfação quanto ao índice de correção monetária e juros de 

mora utilizados na atualização da RPV deve ser direcionada ao Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, já que à referida autoridade 

compete aferir a regularidade formal dos ofícios requisitórios (art. 2°, 

Resolução n° 458/2017), inclusive no que se refere aos critérios de 

atualização monetária aplicados no tribunal quanto aos índices de 

correção. Aliás, esta é a expressa disposição do art. 32, I da Resolução 

n° 458/2017:

“Art. 32. Sem prejuízo da revisão de ofício pelo presidente do tribunal, o 

pedido de revisão dos cálculos da requisição de pagamento, após a 

expedição do ofício requisitório, conforme previsto no art. 1º-E da Lei n. 

9.494, de 10 de setembro de 1997, será apresentado: I – ao presidente do 

tribunal quando o questionamento se referir aos critérios de atualização 

monetária aplicados no tribunal;” (sem grifo no original)

Deste modo, descabida a execução de suposta diferença de correção 

monetária e juros de mora das RPV’s expedidas.

 Esclareço que, conquanto não tenha sido apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, a 

questão da preclusão do pagamento pode ser reconhecida de ofício.

II. Do pedido de cumprimento de sentença em relação à multa.

No tocante ao pedido autônomo de cumprimento de sentença, com objetivo 

de recebimento dos valores referentes à multa diária no título judicial, 

implica manifesto fracionamento do pagamento do precatório, o que é 

vedado constitucionalmente pelo art. 100, §§ 4º e 8º da Constituição da 

República.

 “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, 

far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 

precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de 

casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 

adicionais abertos para este fim. [...] § 4º Para os fins do disposto no § 3º, 

poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de 

direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o 

mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência 

social. [...] § 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou 

suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou 

quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do 

total ao que dispõe o § 3º deste artigo.” [sem grifo no original]

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

 “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

INSS. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO POR RPI E 

PRECATÓRIO. VEDAÇÃO EXPRESSA. DECISÃO REFORMADA. 1 - É 

VEDADO O FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO COM O ESCOPO DE QUE 

PARTE DO DÉBITO SEJA PAGO VIA PRECATÓRIO JUDICIAL, E PARTE 

ACESSÓRIA POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTS. 100, §§ 3º E 4º), LEI Nº 8.213/91 (ART. 

128, § 1º) E LEI Nº 10.259/01 (ART. 17, §§ 1º E 3º). [...].” [TJ-DF, Segunda 

Turma Cível, AGI: 20070020068359 DF, Desembargador relator J.J. Costa 

Carvalho, julgamento em 10/09/2008 – sem grifo no original]

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, em matéria de repercussão 
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geral, já decidiu:

“Constitucional e Previdenciário. 2. Execução contra a Fazenda Pública. 

Obrigação de fazer. Fracionamento da execução para que uma parte seja 

paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e 

outra depois do trânsito, mediante Precatório ou RPV. Impossibilidade. 3. 

Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 4. Reafirmação 

de jurisprudência. Precedentes. 5. Conhecimento do agravo e provimento 

do recurso extraordinário para afastar o fracionamento da execução.” 

[ARE 723307 Manif-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

08/08/2014, DJe-206 27-9-2016]

Dessa maneira, é manifesta a ocorrência da preclusão consumativa do 

pedido de recebimento dos valores referentes à multa, o qual, ressalta-se, 

deveria ter sido postulado quando do primeiro pedido de execução da 

sentença, não havendo que se falar no seu pagamento de forma 

apartada, quando já fora, inclusive, recebidos os valores referentes ao 

benefício previdenciário.

A omissão dos valores da multa processual no pedido de cumprimento de 

sentença anteriormente apresentado constitui renúncia implícita ao seu 

recebimento, restando evidente, neste particular, a falta de interesse 

processual.

 DISPOSITIVO.

Diante do exposto:

I. Rejeito o pedido de cumprimento de sentença no tocante à suposta 

diferença em relação aos juros e correção monetária (fls. 309/315), por 

reconhecê-la indevida na hipótese dos autos, porquanto este pedido 

deveria ter sido veiculado diretamente perante o TRF-1.

II. Rejeito o pedido de cumprimento de sentença de fls. 309/315, em 

relação aos valores referentes à multa, em virtude da manifesta preclusão 

consumativa.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho.

Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 21973 Nr: 95-63.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Gonçalves de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Micael Galhano Feijó - OAB:5935, Tais Gonçalves Melado 

- OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE: certifico que a impugnação à execução 

foi apresentada tempestivamente. impulsiono o presente feito em 

cumprimento as determinações legais, intimando o advogado da 

requerente, pela imprensa, para no prazo 15 dias manifestar quanto a 

impugnação de f. 241/248.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35563 Nr: 1477-57.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvério Bento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença promovido por Silvério 

Bento da Silva, em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Foram expedidas RPV e precatório para recebimento do(s) valor(es) 

objeto de execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em 

depósito(s) judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

Às fls. 209/216, a parte autora apresentou novo pedido de cumprimento 

de sentença referente à diferença de juros entre a execução e a 

requisição de pagamento, sob o argumento de que os valores recebidos 

não teriam sido atualizados corretamente.

Além disso, postulou pelo pagamento da multa diária, argumentando, em 

síntese, que quando da prolação da sentença na fase de conhecimento, 

foi determinada a implantação do benefício previdenciário, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), no prazo de 

30 (trinta) dias, prazo este que não teria sido observado.

Afirma ter havido morosidade da autarquia ré em mais de 178 dias para 

implantação do benefício previdenciário, razão pela qual postula o 

recebimento do valor de R$ 181.650,00 (cento e oitenta e um mil, 

seiscentos e cinquenta reaiss), a título de multa processual.

 É o relatório.

 Decido.

 I. Da extinção do cumprimento de sentença pela quitação.

Primeiramente, impõe-se reconhecer a quitação do débito objeto do pedido 

de cumprimento de sentença (fls. 184/186), cujos valores foram 

levantados, conforme se observa (fls. 194 e 198 e 205 e 208).

 II. Do pedido de cumprimento de sentença referente diferença de juros.

Analisando os autos, observa-se que o pedido de cumprimento de 

sentença de fls. 209/216, cinge ao pagamento da diferença decorrente da 

atualização monetária nas RPV já expedidas, assim como eventual multa 

decorrente da inércia do requerido ao cumprimento da decisão judicial.

Contudo, tal pretensão não merece guarida, uma vez que os índices de 

correção aplicados para atualização das RPV’s expedidas estão em 

consonância com a expressa disposição do art. 7°, §§1° e 2° da 

Resolução n° 458/2017 do Conselho da Justiça Federal, in verbis:

“Art. 7º Para a atualização monetária precatórios e RPVs tributários e não 

tributários, serão utilizados, da data-base informada pelo juízo da 

execução até o efetivo depósito, os índices estabelecidos na lei de 

diretrizes orçamentárias, ressalvado o disposto nos arts. 50 e 55 desta 

resolução.

§1º Incidem os juros da mora nos precatórios e RPVs não tributários no 

período compreendido entre a data a data-base informada pelo juízo da 

execução e a da requisição ou do precatório, assim entendido o mês de 

autuação no tribunal para RPVs e 1º de julho para precatórios.

§2º Não haverá incidência de juros de mora na forma prevista pelo § 12 do 

art. 100 da Constituição Federal quando o pagamento das requisições 

(precatórios) ocorrer até o final do exercício seguinte à expedição pelo 

tribunal em 1º de julho. (Incluído pela Resolução n. 458/2017, de 

9.10.2017)”

Ademais, a insatisfação quanto ao índice de correção monetária e juros de 

mora utilizados na atualização da RPV deve ser direcionada ao Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, já que à referida autoridade 

compete aferir a regularidade formal dos ofícios requisitórios (art. 2°, 

Resolução n° 458/2017), inclusive no que se refere aos critérios de 

atualização monetária aplicados no tribunal quanto aos índices de 

correção. Aliás, esta é a expressa disposição do art. 32, I da Resolução 

n° 458/2017:

“Art. 32. Sem prejuízo da revisão de ofício pelo presidente do tribunal, o 

pedido de revisão dos cálculos da requisição de pagamento, após a 

expedição do ofício requisitório, conforme previsto no art. 1º-E da Lei n. 

9.494, de 10 de setembro de 1997, será apresentado: I – ao presidente do 

tribunal quando o questionamento se referir aos critérios de atualização 

monetária aplicados no tribunal;” (sem grifo no original)

Deste modo, descabida a execução de suposta diferença de correção 

monetária e juros de mora das RPV’s expedidas.

 Esclareço que, conquanto não tenha sido apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública, a 

questão da preclusão do pagamento pode ser reconhecida de ofício.

III. Do pedido de cumprimento de sentença em relação à multa.

No tocante ao pedido autônomo de cumprimento de sentença, com objetivo 

de recebimento dos valores referentes à multa diária fixada no título 

judicial, implica manifesto fracionamento do pagamento do precatório, o 

que é vedado constitucionalmente pelo art. 100, §§ 4º e 8º da Constituição 

da República.

 “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, 

far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 
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precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de 

casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 

adicionais abertos para este fim. [...] § 4º Para os fins do disposto no § 3º, 

poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de 

direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o 

mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência 

social. [...] § 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou 

suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou 

quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do 

total ao que dispõe o § 3º deste artigo.” [sem grifo no original]

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

 “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

INSS. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO POR RPI E 

PRECATÓRIO. VEDAÇÃO EXPRESSA. DECISÃO REFORMADA. 1 - É 

VEDADO O FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO COM O ESCOPO DE QUE 

PARTE DO DÉBITO SEJA PAGO VIA PRECATÓRIO JUDICIAL, E PARTE 

ACESSÓRIA POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ARTS. 100, §§ 3º E 4º), LEI Nº 8.213/91 (ART. 

128, § 1º) E LEI Nº 10.259/01 (ART. 17, §§ 1º E 3º). [...].” [TJ-DF, Segunda 

Turma Cível, AGI: 20070020068359 DF, Desembargador relator J.J. Costa 

Carvalho, julgamento em 10/09/2008 – sem grifo no original]

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, em matéria de repercussão 

geral, já decidiu:

“Constitucional e Previdenciário. 2. Execução contra a Fazenda Pública. 

Obrigação de fazer. Fracionamento da execução para que uma parte seja 

paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e 

outra depois do trânsito, mediante Precatório ou RPV. Impossibilidade. 3. 

Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 4. Reafirmação 

de jurisprudência. Precedentes. 5. Conhecimento do agravo e provimento 

do recurso extraordinário para afastar o fracionamento da execução.” 

[ARE 723307 Manif-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

08/08/2014, DJe-206 27-9-2016]

Dessa maneira, é manifesta a ocorrência da preclusão consumativa do 

pedido de recebimento dos valores referentes à multa, o qual, ressalta-se, 

deveria ter sido postulado quando do primeiro pedido de execução da 

sentença, não havendo que se falar no seu pagamento de forma 

apartada, quando já fora, inclusive, recebidos os valores referentes ao 

benefício previdenciário.

A omissão dos valores da multa processual no pedido de cumprimento de 

sentença anteriormente apresentado constitui renúncia implícita ao seu 

recebimento, restando evidente, neste particular, a falta de interesse 

processual.

 DISPOSITIVO.

Diante do exposto:

I. Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida 

pela parte executada (fls. 194 e 205) e já houve o levantamento dos 

valores (fls. 198 e 208), julgo extinta a execução de fls. 184/186, o que 

faço com fundamento no art. 924, II, do CPC.

II. Rejeito o pedido de cumprimento de sentença no tocante à suposta 

diferença em relação aos juros e correção monetária (fls. 209/216), por 

reconhecê-la indevida na hipótese dos autos, porquanto este pedido 

deveria ter sido veiculado diretamente perante o TRF-1.

III. Rejeito o pedido de cumprimento de sentença de fls. 209/216, em 

relação aos valores referentes à multa, em virtude da manifesta preclusão 

consumativa.

Intimem-se.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 

1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000858-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EROTILDES DE SIQUEIRA (RÉU)

ALINOR BENEDITO DE SIQUEIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do 

Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS PROCESSO n. 

1000858-32.2018.8.11.0024 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: [ESBULHO 

/ TURBAÇÃO / AMEAÇA]->USUCAPIÃO (49) HERDEIRO(S): Nome: ROSA 

SOARES DA SILVA Endereço: RUA FERNANDO CORREA, 300, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 REQUERIDO (S): 

EROTILDES DE SIQUEIRA E ALINOR BENEDITO DE SIQUEIRA Endereço: 

DESCONHECIDO, LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: CITAÇÃO 

DO(S) REQUERIDO(S) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 dias, contados do 

término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena 

de revelia e serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na 

petição inicial. RESUMO DA INICIAL: Ação de Usucapião proposta por 

Rosa Soares da Silva em face de Erotildes de Siqueira e Alinor Benedito 

de Siqueira, referente ao lote de terreno urbano de 250 metros quadrados, 

situado na Rua Fernando Correa, na cidade de Chapada dos 

Guimarães/MT e a respectiva casa de morada nela construída, conforme 

Escritura Pública com Matrícula 33.707, de folha 127 registrada no Cartório 

do Sexto Ofício de Cuiabá/MT. A requerente adquiriu o imóvel há 

aproximadamente 28 anos, através de contrato verbal de compra e venda 

e no imóvel reside, ininterruptamente há 28 anos, comprovado por meio de 

contas de luz, das fotos nos autos e testemunhas arroladas. A 

Requerente jamais sofreu qualquer tipo de contestação ou impugnação 

por parte de quem quer que seja, sendo a sua posse, mansa, pacífica e 

ininterrupta durante todo esse tempo. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos, etc. I. 

Recebo a petição inicial. II. Citem-se os requeridos, por edital, com o prazo 

de trinta dias, para, querendo, apresentarem contestação no prazo de 15 

dias, sob pena de revelia e confissão. Caso a parte requerida não 

manifeste no prazo assinalado no parágrafo anterior, o que deverá ser 

certificado, desde já NOMEIO como curador(a) especial da parte requerida 

a Defensoria Pública da Comarca, a qual deverá ser intimada para 

apresentação de contestação no prazo legal. III. Cite(m)-se o(s) 

confinante(s) pessoalmente (art. 246, §3° do CPC), conforme indicado na 

inicial. IV. Citem-se por edital, com o prazo de trinta dias, os interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos. V. Após, intimem-se os 

Representantes da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, para 

manifestarem o interesse no feito, no prazo de 15 dias, 

encaminhando-lhes os autos. VI. Ademais, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC. VII. 

Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário 

no sistema Apolo neste sentido, já que a parte autora se enquadra na 

hipótese no art. 1.048, I, do CPC. VIII. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 14 de setembro de 2018. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos - Juiz de Direito E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde Mazocco, digitei. Chapada 

dos Guimarães/MT, 17 de outubro de 2018. Ivanete Loverde Mazocco 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-07.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DA CONCEICAO BEZERRA (REQUERENTE)

ERIKA BORGES SOLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. (REQUERIDO)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da parte promovente para, no prazo de 5 dias, 

fornecer os dados bancários para expedição de alvará de levantamento, 

nos termos do despacho dos autos.. Chapada dos Guimarães-MT, 

19/10/2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001861-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JARMIL SILVINO SANTANA (AUTOR(A))

ALBERTO DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001861-67.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000870-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AURITA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000870-91.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 
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rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 16 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000871-76.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

CARMELITA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000871-76.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 16 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000914-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

DORALICE CAMARGO DA SILVA (AUTOR(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000914-13.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 
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rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000916-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

JOAO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000916-80.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000934-04.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

EVA DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000934-04.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 
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casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000931-49.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000931-49.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000958-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (ADVOGADO(A))

VANESSA MAIARA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000958-32.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 
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referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000961-84.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. F. (REQUERENTE)

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE BARBOSA DE SOUZA (REQUERIDO)

ADRIANO BARBOSA DE SOUZA (REQUERIDO)

ALEX BARBOSA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000961-84.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001409-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

ADELIA DE OLIVEIR (AUTOR(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001409-57.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 
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referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001411-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA (AUTOR(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001411-27.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001422-56.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

EMILIO LINHARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001422-56.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 
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programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001150-62.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

SILVANA MARIA VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001150-62.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001429-48.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIA MERCEDES DOS SANTOS NUNES (AUTOR(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001429-48.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 
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duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001662-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

SUELI SANITA DA MATA (AUTOR(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001662-45.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001676-29.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

WALDEMAR DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - 024.100.051-36 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001676-29.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 
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duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001740-39.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

EDSON PLENS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001740-39.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001258-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CELMA MIGUEL SAUGO (EXEQUENTE)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001258-91.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 
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deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001840-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO JOSE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001840-91.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001560-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR ALMEIDA VIANA (REQUERENTE)

MARLY GAVIOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001560-23.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 
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procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001737-84.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO (ADVOGADO(A))

EDITORA FOLHA DE COLIDER LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Colider (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001737-84.2018.8.11.0009. AUTOR(A): EDITORA 

FOLHA DE COLIDER LTDA - ME RÉU: MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. A 

alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópias do 

extrato de movimentação de conta bancária da pessoa jurídica nos últimos 

03 (três) meses, balanço contábil atualizado indicando o ativo e passivo, 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPJ) ou demonstração de 

bens penhorados em processo de execução, a fim de se aferir eventual 

hipossuficiência, o que impede, por ora, a análise do pedido de liminar. 

Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará 

pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, 

inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 

18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001823-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001823-55.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001269-23.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

EMILIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001269-23.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
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à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000919-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JOHANN FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE WALESKA DE SOUZA VARGAS PESSOA (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000919-35.2018.8.11.0009. AUTOR(A): JOHANN 

FERREIRA DE LIMA RÉU: GISELE WALESKA DE SOUZA VARGAS PESSOA 

Vistos. A alegada hipossuficiência da parte autora não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). É que insuficiente a juntada unicamente de cópia da carteira de 

trabalho de Num. 13460549 - Pág. 1/3, pois que aparentemente atípico o 

fato de a parte autora adquirir um cachorro de raça pelo valor de R$ 

2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) sem ter condições de adimplir com 

as custas e despesas processuais. Assim, intime-a, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 19 de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98558 Nr: 1161-79.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE SÁ CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 
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artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 43501 Nr: 426-61.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao pagamento do RPV 

referente aos honorários sucumbenciais realizado pela parte executada, 

o(a) advogado(a) da parte exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando 

pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Assim, DEFIRO o pedido de fl. retro.

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Aguardem-se os autos em secretaria até a juntada do comprovante de 

pagamento do RPV expedido referente ao valor do benefício.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84039 Nr: 1424-19.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVONE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao pagamento do RPV 

referente aos honorários sucumbenciais realizado pela parte executada, 

o(a) advogado(a) da parte exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando 

pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Assim, DEFIRO o pedido de fl. retro.

Proceda a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Aguardem-se os autos em secretaria até a juntada do comprovante de 

pagamento do RPV expedido referente ao valor do benefício.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58586 Nr: 213-79.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE FERRAZ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, FREDERICO STECCA CIONI - OAB:54275/PR, 

RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente 

em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos 

realizados pelo(a) executado, o(a) exequente deu-se por satisfeito(a), 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91018 Nr: 3757-07.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENICE PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente 

em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos 

realizados pelo(a) executado, o(a) exequente deu-se por satisfeito(a), 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90569 Nr: 3425-40.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARETE LOPES CORBALAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente 

em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos 
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realizados pelo(a) executado, o(a) exequente deu-se por satisfeito(a), 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90900 Nr: 3672-21.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE GONÇALES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente 

em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos 

realizados pelo(a) executado, o(a) exequente deu-se por satisfeito(a), 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52461 Nr: 3175-80.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente 

em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos 

realizados pelo(a) executado, o(a) exequente deu-se por satisfeito(a), 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50926 Nr: 1648-93.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDITO JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente 

em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos 

realizados pelo(a) executado, o(a) exequente deu-se por satisfeito(a), 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 43863 Nr: 767-87.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA ALVES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente 

em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos 

realizados pelo(a) executado, o(a) exequente deu-se por satisfeito(a), 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89270 Nr: 2316-88.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FRANCISCO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente 

em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos 

realizados pelo(a) executado, o(a) exequente deu-se por satisfeito(a), 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50775 Nr: 1520-73.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA PINTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente 

em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos 

realizados pelo(a) executado, o(a) exequente deu-se por satisfeito(a), 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85673 Nr: 3076-71.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE CAETANO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente 

em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos 

realizados pelo(a) executado, o(a) exequente deu-se por satisfeito(a), 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97194 Nr: 215-10.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RAMOS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente 

em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos 

realizados pelo(a) executado, o(a) exequente deu-se por satisfeito(a), 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86749 Nr: 239-09.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZER SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 
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com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94915 Nr: 2624-90.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CELESTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 101074 Nr: 2924-18.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87636 Nr: 1002-10.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY SOARES ARMENDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97195 Nr: 216-92.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE RODRIGUES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98858 Nr: 1379-10.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 
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artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98676 Nr: 1242-28.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam 

sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) 

anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que entender de 

direito.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.Após, voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89599 Nr: 2616-50.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ASTUN BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam 

sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) 

anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que entender de 

direito.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.Após, voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97390 Nr: 378-87.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIO GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam 

sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) 

anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que entender de 

direito.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.Após, voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84833 Nr: 2226-17.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLM, MARTA DOS ANJOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 
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determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.SOLICITE-SE o 

pagamento do débito, com a devida atualização, por meio de ofício 

Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente 

do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em consonância com 

as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos 

do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no que couber, as 

disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente 

instruído com cópia das peças necessárias.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam 

sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) 

anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que entender de 

direito.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.Após, voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92497 Nr: 975-90.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DA SILVA MAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“a”, do NCPC, e determino o prosseguimento da execução com base na 

memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial, que o 

HOMOLOGO.SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida 

atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 

3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, 

observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 

3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

(inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido 

resistência (§ 1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da 

gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, somente podendo ser executados com a 

demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Deixa-se de remeter 

os autos à instância superior para reexame necessário, na dispensa do 

inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o depósito do respectivo valor, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, 

bem como requerer o que entender de direito.Decorrido o prazo sem 

man i fes tação ,  ce r t i f i q u e - s e . A p ó s ,  v o l t e m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33047 Nr: 612-55.2005.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN JUNIOR SILVA, GERMANO FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“a”, do NCPC, e determino o prosseguimento da execução com base na 

memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial, que o 

HOMOLOGO.SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida 

atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 

3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, 

observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 

3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

(inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido 

resistência (§ 1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da 

gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, somente podendo ser executados com a 

demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Deixa-se de remeter 

os autos à instância superior para reexame necessário, na dispensa do 

inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o depósito do respectivo valor, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, 

bem como requerer o que entender de direito.Decorrido o prazo sem 

man i fes tação ,  ce r t i f i q u e - s e . A p ó s ,  v o l t e m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86972 Nr: 437-46.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“a”, do NCPC, e determino o prosseguimento da execução com base na 

memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial, que o 

HOMOLOGO.SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida 

atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 

3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, 

observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 

3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

(inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido 

resistência (§ 1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da 

gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, somente podendo ser executados com a 

demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Deixa-se de remeter 

os autos à instância superior para reexame necessário, na dispensa do 

inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o depósito do respectivo valor, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, 

bem como requerer o que entender de direito.Decorrido o prazo sem 
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man i fes tação ,  ce r t i f i q u e - s e . A p ó s ,  v o l t e m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84123 Nr: 1513-42.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA APARECIDA DE ABREU APOLINÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“a”, do NCPC, e determino o prosseguimento da execução com base na 

memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial, que o 

HOMOLOGO.SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida 

atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 

3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, 

observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 

3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

(inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido 

resistência (§ 1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da 

gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, somente podendo ser executados com a 

demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Deixa-se de remeter 

os autos à instância superior para reexame necessário, na dispensa do 

inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o depósito do respectivo valor, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, 

bem como requerer o que entender de direito.Decorrido o prazo sem 

man i fes tação ,  ce r t i f i q u e - s e . A p ó s ,  v o l t e m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 39511 Nr: 1399-50.2006.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“a”, do NCPC, e determino o prosseguimento da execução com base na 

memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial, que o 

HOMOLOGO.SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida 

atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 

3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, 

observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 

3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

(inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido 

resistência (§ 1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da 

gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, somente podendo ser executados com a 

demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Deixa-se de remeter 

os autos à instância superior para reexame necessário, na dispensa do 

inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o depósito do respectivo valor, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, 

bem como requerer o que entender de direito.Decorrido o prazo sem 

man i fes tação ,  ce r t i f i q u e - s e . A p ó s ,  v o l t e m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93381 Nr: 1591-65.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ALVES DIAS DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“a”, do NCPC, e determino o prosseguimento da execução com base na 

memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial, que o 

HOMOLOGO.SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida 

atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 

3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, 

observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 

3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

(inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido 

resistência (§ 1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da 

gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, somente podendo ser executados com a 

demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Deixa-se de remeter 

os autos à instância superior para reexame necessário, na dispensa do 

inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o depósito do respectivo valor, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, 

bem como requerer o que entender de direito.Decorrido o prazo sem 

man i fes tação ,  ce r t i f i q u e - s e . A p ó s ,  v o l t e m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53866 Nr: 1303-93.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE DOMINGOS AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“a”, do NCPC, e determino o prosseguimento da execução com base na 

memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial, que o 

HOMOLOGO.SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida 

atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 

3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, 

observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 
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3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

(inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido 

resistência (§ 1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da 

gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, somente podendo ser executados com a 

demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Deixa-se de remeter 

os autos à instância superior para reexame necessário, na dispensa do 

inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o depósito do respectivo valor, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, 

bem como requerer o que entender de direito.Decorrido o prazo sem 

man i fes tação ,  ce r t i f i q u e - s e . A p ó s ,  v o l t e m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 42151 Nr: 3232-06.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO JOSÉ EVARISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“a”, do NCPC, e determino o prosseguimento da execução com base na 

memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial, que o 

HOMOLOGO.SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida 

atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 

3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, 

observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 

3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

(inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido 

resistência (§ 1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da 

gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, somente podendo ser executados com a 

demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Deixa-se de remeter 

os autos à instância superior para reexame necessário, na dispensa do 

inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o depósito do respectivo valor, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, 

bem como requerer o que entender de direito.Decorrido o prazo sem 

man i fes tação ,  ce r t i f i q u e - s e . A p ó s ,  v o l t e m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54911 Nr: 2350-05.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA STUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“a”, do NCPC, e determino o prosseguimento da execução com base na 

memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial, que o 

HOMOLOGO.SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida 

atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 

3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, 

observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 

3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

(inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido 

resistência (§ 1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da 

gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, somente podendo ser executados com a 

demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Deixa-se de remeter 

os autos à instância superior para reexame necessário, na dispensa do 

inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o depósito do respectivo valor, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, 

bem como requerer o que entender de direito.Decorrido o prazo sem 

man i fes tação ,  ce r t i f i q u e - s e . A p ó s ,  v o l t e m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88764 Nr: 1918-44.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE LOURDES MINELI VALENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“a”, do NCPC, e determino o prosseguimento da execução com base na 

memória de cálculo elaborada pela Contadoria Judicial, que o 

HOMOLOGO.SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida 

atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 

3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, 

observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 

3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido 

(inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido 

resistência (§ 1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da 

gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, somente podendo ser executados com a 

demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Deixa-se de remeter 

os autos à instância superior para reexame necessário, na dispensa do 

inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o depósito do respectivo valor, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, 

bem como requerer o que entender de direito.Decorrido o prazo sem 

man i fes tação ,  ce r t i f i q u e - s e . A p ó s ,  v o l t e m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92089 Nr: 731-64.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LAÉRCIO DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATO 

GROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto ao depósito realizado 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita.

Determinou-se à parte exequente a comprovação da hipossuficiência, sob 

pena de indeferimento da inicial e, consequentemente, a prejudicialidade 

de todos os atos praticados (fls. 69/70).

A parte autora, todavia, pleiteou a reconsideração da decisão retro, 

deixando de acostar os documentos solicitados (fls. 71/72).

Não obstante a falta de comprovação, este Juízo efetuou pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, oportunidade em 

que constatou a ausência de bens e créditos financeiros, a presumir a 

hipossuficiência de recursos.

 Ante o exposto, defiro os pedidos formulados para reconsiderar o 

despacho anterior e manter a gratuidade da justiça concedida à parte 

exequente, bem como para declarar EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos 

dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC.

 Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99854 Nr: 2063-32.2016.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN SAKAMAE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC.

Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se.

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55193 Nr: 2631-58.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A LEASING - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C G FERNANDES DA SILVA, CARLOS 

GUILHERME FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Realizadas as pesquisas solicitadas nos Sistemas BACENJUD (saldo de 

contas) e INFOJUD, caso alguma delas tenha retornado com informações 

positivas e sejam protegidas pelo sigilo fiscal e bancário, proceda a zelosa 

Secretaria Judicial com o arquivo reservado, em pasta própria, 

certificando a respeito, tudo em observância ao art. 477 da CNGC.

Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, § 1º, do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92956 Nr: 1292-88.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para fazer constar 

onde se lê: “Dessa forma, houve a decadência dos 10 anos, ficando o 

início do benefício do requerido a data de 28/8/2015 ”. (sic)Leia-se: “Dessa 

forma, houve a decadência dos 10 anos, ficando o início do benefício do 

requerido a data de 28/8/2010 ”. IV - DISPOSIÇÕES FINAISPermanecem 

intactos os demais termos da sentença proferida no presente feito. 

Publique-se e retifique-se o registro da sentença declarada, anotando-se. 

Cumpra-se no que couber a sentença anterior, expedindo-se o 

necessário.Outrossim, nos termos do art. 1.010, § 3°, do NCPC, este Juízo 

não possui competência para analisar os requisitos de admissibilidade do 

recurso de apelação interposto pela autarquia. Considerando que a parte 

apelada já apresentou contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, cumprindo-se as 

formalidades dos §§ 1º a 3º do aludido dispositivo legal.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87447 Nr: 846-22.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - 

CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - OAB:MT - 16.666-A, MARÍLIA GABRIELA SILVA DANI - 

OAB:119.113, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então 

competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a 

concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na 

esteira do que determina a CF de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada.Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será 

concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos:(...) 

Assim, intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 
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movimentação de conta bancária dos últimos 03 meses ou declaração 

atualizada do imposto de renda, a fim de se aferir eventual 

hipossuficiência.Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união 

estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima 

declinados do cônjuge ou companheiro.É que a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 

salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, podendo ser 

elastecida para até 05 salários mínimos quando mais de uma pessoa 

contribuir para ela, (...).Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, 

este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, 

INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal.Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado.Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial, e, consequentemente, a 

prejudicialidade de todos os demais atos praticados. Decorrido o prazo 

sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001079-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS ROSENDO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001079-60.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS ROSENDO SOARES Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de 

liminar, fundamentada no Decreto- Lei 911/69, tendo como objeto o bem 

descrito e caracterizado na exordial. Aduz a parte autora, em síntese, ter 

a parte requerida firmado contrato de consórcio garantido por alienação 

fiduciária para aquisição de determinado bem, cujo débito em aberto 

consta atualizado no representativo da dívida vencida e vincenda, com 

acréscimo dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido, 

alienando-o fiduciariamente ao(à) requerente. Porém, afirma estar ele(a) 

inadimplente e constituído em mora, conforme documentos acostados à 

inicial. Assim, requer, liminarmente, seja determinada a apreensão do bem 

acompanhado dos documentos de porte obrigatório e de transferência que 

se encontra em poder do(a) demandado(a), entregando-o a um dos 

patronos do(a) demandante ou a quem indicarem. II - FUNDAMENTAÇÃO A 

presente ação foi devidamente instruída com o contrato de alienação 

fiduciária em garantia de bens móveis, a notificação extrajudicial e/ou o 

protesto. Desta forma, resta demonstrada a existência de contrato de 

alienação fiduciária em garantia de bens móveis em que a parte requerida, 

como garantia da obrigação assumida, entregou ao(à) requerente a 

propriedade do bem descrito e caracterizado na inicial. De igual modo, 

verifica-se o inadimplemento, por parte daquele(a), e a comprovação da 

mora por meio de entrega da notificação extrajudicial. Entanto, a 

consolidação da propriedade do bem não pode se dar livre de ônus, vale 

dizer, sem a incidência de tributos, multas, diárias de pátio e outros 

encargos similares. Não se desconhece a dicção do parágrafo único, do 

art. 1.368-B, do Código Civil, incluído pela Lei 13.043/14, que, em princípio, 

autoriza aquela prerrogativa (liberação do bem livre de ônus). É que, por 

se tratar de questões tributárias, ou seja, a incidência de Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e de taxas pelas diárias de 

pátio e outros encargos similares, incidente a Lei 5.172/66 que, em seu art. 

108, determina a observância estrita à lei expressa e, somente na 

ausência, a utilização da analogia, da equidade e dos princípios gerais de 

direito tributário e direito público: “Art. 108. Na ausência de disposição 

expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária 

utilizará sucessivamente, na ordem indicada: I - a analogia; II - os princípios 

gerais de direito tributário; III - os princípios gerais de direito público; IV - a 

eqüidade.” No particular, a Lei Estadual 7.301/00, que institui o Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e dá outras 

providências, estabelece em seu art. 9º c.c. o art. 10, incisos I e II, que o 

contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo, sendo solidariamente 

responsáveis pelas obrigações principais e acessórias o devedor 

fiduciário e o arrendatário: “Art. 9º Contribuinte do imposto é o proprietário 

do veículo.” “Art. 10 São solidariamente responsáveis pelas obrigações 

principal e acessórias: I - o devedor fiduciário, no caso de alienação 

fiduciária em garantia; II - o arrendatário, no caso de arrendamento 

mercantil.” Assim, muito embora o parágrafo único, do art. 1.368-B, do 

Código Civil autorize aquela liberação graciosa, a lei tributária dispõe de 

forma diversa, impondo ao proprietário, ainda que resolúvel, a condição de 

contribuinte do imposto, não podendo a lei civil definir os respectivos 

efeitos tributários, na determinação do art. 109 do Código Tributário 

Nacional: “Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para 

pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, 

conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos 

tributários.” Quanto às multas referente a eventuais infrações de trânsito, 

estas são devidas pelo infrator, na forma do art. 161 do Código de 

Trânsito Brasileiro: “Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância 

de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das 

resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e 

medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições 

previstas no Capítulo XIX.” Mas, para licenciar o veículo, deverá o 

proprietário - no caso a parte autora -, quitar todos os débitos relativos a 

tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, independentemente 

da responsabilidade pelas infrações cometidas, na exata disposição do § 

2º, do art. 131, da Lei 9.503/97: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento 

Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 

Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º 

O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os 

débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas.” Alfim, salienta-se que estes débitos, caso 

incidentes, poderão ser cobrados em ação regressiva contra o devedor 

fiduciário. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO LIMINARMENTE a 

busca e apreensão do bem acima citado no endereço constante na 

exordial, eis que preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão, conforme estabelece o art. 3° do Decreto-Lei 911/69, 

expedindo-se o competente mandado, a fim de que o bem e seus 

respectivos documentos sejam depositados em mãos das pessoas 

indicadas pela parte autora, mediante auto circunstanciado contendo as 

especificações do estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta 

Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, para que o requerido 

pague a dívida pendente; b) DEFIRO o pedido de inserção de restrição 

judicial, do bem em questão, na base de dados do Registro Nacional de 

Veículos Automotores - RENAVAM, nos termos do art. 3º, § 9º, do 

Decreto-Lei 911-69; c) INDEFIRO o pedido para expedição de ofícios ao 

DETRAN para que expeça novos certificados de registro de propriedade 

em nome do credor, livre de ônus da propriedade fiduciária, ou a retirada 

de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de 

Veículos Automotores – RENAVAM, eis que tais obrigações envolvendo o 

veículo são ônus das partes, na forma do art. 108 do CTN, dos arts. 9º e 

10 da Lei Estadual 7.301/00 e art. 131, § 2º, do CTB. d) INDEFIRO o pedido 

para expedição de ofício à Secretaria da Fazenda Estadual, informando a 

transferência da propriedade, para que se abstenha de cobrar o IPVA, 

tendo em vista que a lei tributária impõe ao proprietário, ainda que de forma 

resolúvel, a condição de contribuinte do imposto. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Com fundamento no art. 537 do NCPC, fixo multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese 

de descumprimento da ordem judicial para a entrega do bem e de seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei 911/69). CITE-SE 

o(a) requerido(a) para, querendo, pagar a integralidade da dívida 

pendente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3°, § 2°, do 

Decreto-Lei 911/69), sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, 

do Decreto-Lei 911/69), e/ou apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar-se da execução da medida ora concedida, 

constando no mandado a advertência do artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil. Proceda-se à restrição judicial no Registro Nacional de 

Veículos Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69. 

Proceda-se às diligências em conformidade com o art. 212, do Novo 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 19 de outubro de 2018.
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Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001670-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

RAFAELLA DE AQUINO MONGUINI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe de Divisão de Avaliação e Desempenho e Estágio da Coordenadoria 

de Recursos Humanos (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001670-22.2018.8.11.0009. IMPETRANTE: 

RAFAELLA DE AQUINO MONGUINI IMPETRADO: CHEFE DE DIVISÃO DE 

AVALIAÇÃO E DESEMPENHO E ESTÁGIO DA COORDENADORIA DE 

RECURSOS HUMANOS Vistos. Trata-se de mandado de segurança c.c. 

pedido de tutela liminar impetrado por RAFAELLA DE AQUINO MONGUINI 

contra ato supostamente ilegal praticado pelo CHEFE DE DIVISÃO E 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E ESTÁGIO DA COORDENADORIA DE 

RECURSOS HUMANOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados. Compulsando os autos, 

verifica-se que a impetrante ocupa o cargo de estagiária de Direito 

exercendo suas funções no gabinete da Primeira Vara desta Comarca, 

situação que se enquadra como causa de impedimento deste magistrado 

para processar e julgar o presente remédio constitucional, consoante 

disposto no art. 144, inciso VI, do NCPC. Ante o exposto, DOU-ME por 

IMPEDIDO e, consequentemente, DETERMINO a REMESSA dos autos ao 

respectivo Substituto Legal. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 19 de 

outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001166-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALFREDO FARIAS (EXECUTADO)

ROGERIO TARGA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001166-16.2018.8.11.0009. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s) para pagar(em) a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 

cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Caso a(s) parte(s) 

executada(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, § 1º e art. 1.051, 

do NCPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(a)(s) executado(a)(s). Não encontrado a(s) 

parte(s) executada(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do NCPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 (seis) e depois das 

20 (vinte) horas, observado o disposto no art. 5º, XI, da CRFB/88. A(s) 

parte(s) executada(s) deverá(ão) ter ciência de que, consoante o art. 

827, § 1º, do NCPC, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

01% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica(m) a(s) 

parte(s) executada(s) advertida(s) de que a rejeição dos embargos ou o 

inadimplemento das parcelas poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras 

penalidades previstas em lei (§ 5º, do art. 916, do NCPC). A(s) parte(s) 

exequente(s), por sua vez, deverá(ão) ter ciência de que, não localizado 

o(a)(s) executado(a)(s), deverá(ão), na primeira oportunidade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, § 1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. Por fim, registre-se que a(s) parte(s) exequente(s) poderá(ão) 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

NCPC. Expedida a certidão, caberá a(s) parte(s) exequente(s) 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, outrossim, 

o Sr. Oficial de Justiça, na determinação do art. 154, VI, do NCPC, indagar 

a parte executada se existe proposta de acordo. Autorizo diligências em 

conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 19 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001157-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUEVERTON VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

JOSELEITO VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001157-54.2018.8.11.0009. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s) para pagar(em) a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 

cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Caso a(s) parte(s) 

executada(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, § 1º e art. 1.051, 

do NCPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(a)(s) executado(a)(s). Não encontrado a(s) 

parte(s) executada(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do NCPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 (seis) e depois das 

20 (vinte) horas, observado o disposto no art. 5º, XI, da CRFB/88. A(s) 

parte(s) executada(s) deverá(ão) ter ciência de que, consoante o art. 

827, § 1º, do NCPC, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

01% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica(m) a(s) 

parte(s) executada(s) advertida(s) de que a rejeição dos embargos ou o 

inadimplemento das parcelas poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras 

penalidades previstas em lei (§ 5º, do art. 916, do NCPC). A(s) parte(s) 

exequente(s), por sua vez, deverá(ão) ter ciência de que, não localizado 

o(a)(s) executado(a)(s), deverá(ão), na primeira oportunidade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, § 1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. Por fim, registre-se que a(s) parte(s) exequente(s) poderá(ão) 
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requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

NCPC. Expedida a certidão, caberá a(s) parte(s) exequente(s) 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, outrossim, 

o Sr. Oficial de Justiça, na determinação do art. 154, VI, do NCPC, indagar 

a parte executada se existe proposta de acordo. Autorizo diligências em 

conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 19 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000787-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR CANOVA (AUTOR(A))

LILIANE CASADEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000787-75.2018.8.11.0009. AUTOR(A): VALTAIR 

CANOVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação previdenciária para concessão de 

aposentadoria rural por idade c.c. pedido de tutela antecipada proposta 

por VALTAIR CANOVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz a parte 

autora preencher os requisitos para a concessão do benefício buscado, 

que foi indeferido injustamente em sede administrativa pela parte ré. Daí 

requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para que o 

demandado proceda com a implantação do benefício previdenciário, 

confirmando-se a decisão no mérito. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da 

prioridade processual A pessoa favorecida desta ação é pessoa idosa, 

fazendo jus à prioridade processual, nos termos do art. 3º, “caput” e § 1°, 

inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. II.2 - Da 

tutela provisória de urgência antecipada O pleito liminar da parte autora 

merece acolhimento. O art. 300 do NCPC estabelece que a tutela provisória 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo a urgência contemporânea à propositura da ação. 

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova inequívoca 

capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. 

A concessão da aposentadoria por idade rural submete-se à constatação 

dos requisitos previstos no art. 39, inciso I, c.c. o art. 48, § 1º, 2º e 3º, 

ambos da Lei 8.213/91, quando o trabalhador contar com, no mínimo, 60 

(sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco), se mulher, 

mediante a comprovação do exercício de atividade rural por tempo 

equivalente ao de carência, de acordo com a tabela progressiva constante 

do art. 142 da mesma lei. No particular, o requisito da idade está 

plenamente satisfeito, haja vista o nascimento da parte autora ocorrido em 

08/12/1956 (Num. 13130388 - Pág. 1). Por se tratar de segurado especial, 

o exercício da atividade rural depende de comprovação, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido, na dicção do inciso I, do art. 39, da citada Lei 

8.213/91. E tais requisitos, em juízo de cognição sumária, encontram-se 

presentes, observado o período de carência pelo segurado especial 

(trabalhador rural) pelas notas fiscais de produtor rural de venda de 

bovinos nos anos 2001, 2002, 2005, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (Num. 

13130806 - Pág. 1/2, Num. 13130806 - Pág. 5, Num. 13130822 - Pág. 1, 

Num. 13130822 - Pág. 6, Num. 13131167 - Pág. 1 e Num. 13131167 - Pág. 

3/5) e notas de entrada de produtos de empresas, vendidos pelas parte 

autora, nos anos 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2013 (Num. 

13130806 - Pág. 3/4, Num. 13130806 - Pág. 6, Num. 13130822 - Pág. 2/5 e 

Num. 13131167 - Pág. 2), a referendar aquela conclusão, com trabalho 

rurícola realizado aparentemente em regime de economia familiar, na forma 

do art. 11, inciso VII, da Lei 8.213/91. O perigo de dano é evidente, pelo 

caráter alimentar do pedido, de modo que com o valor do benefício possa 

o demandante não apenas sobreviver, mas viver de forma digna, o que 

dispensa outros comentários. Alfim, inexistente o perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º, do art. 300, do NCPC), já 

que, em caso de possível julgamento improcedente, nada impede que a 

autarquia federal proceda à cobrança dos valores pagos pelo benefício 

indevido, sob pena de enriquecimento ilícito, o que, por sinal, tem sido 

prática reiterada daquela entidade. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS que inclua a parte autora 

VALTAIR CANOVA, brasileiro(a), casado(a), produtor(a) rural, portador(a) 

da CI/RG nº 8.861.189-9 SSP/SP e inscrito(a) no CPF sob o nº 

927.909.848-91, dentre os beneficiados pela aposentadoria por idade 

rural, efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 01 (um) 

salário-mínimo, nos termos do art. 143 da Lei 8213/91, a partir da intimação 

desta decisão até final julgamento ou deliberação superveniente em 

sentido contrário, sob pena de pagamento de multa de R$ 9.540,00 (nove 

mil, quinhentos e quarenta reais), a ser CUSTEADA PELO GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, 

responsável pela implantação dos benefícios desta região norte de Mato 

Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, tudo com fulcro no art. 300, “caput” e 

§ 2º e art. 297 do NCPC c.c. os arts. 25, inciso I, 59, “caput” e 61 da Lei 

8.213/91. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se, em caráter de urgência, da 

presente decisão e, por meio do mesmo mandado, faça a citação do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS para CONTESTAR 

a ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), 

consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344, do 

citado diploma normativo, devendo, para tanto, serem observados os 

termos do convênio firmado, no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral Federal. Na hipótese de 

a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. Designo, 

desde já, audiência de instrução e julgamento para o DIA 20 DE MARÇO DE 

2019, ÀS 14H, devendo as partes serem intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o prazo de 

até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 

4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais deverão comparecer 

independentemente de intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as 

partes deverão formular requerimento neste sentido no prazo de 30 

(trinta) dias antes da audiência, contendo a correspondente justificativa, 

na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. As decisões prolatadas por este 

Foro rotineiramente não são cumpridas pela autarquia federal, não 

obstante a fixação de multa diária em caso de descumprimento ao servidor 

responsável. Portanto, a indiferença, o menosprezo e o descaso reiterado 

do Poder Executivo para com as decisões emanadas do Poder Judiciário 

quase beiram o desrespeito para com a garantia do livre exercício deste 

Poder, não valendo de nada a liberdade de ação quando ela não é 

atendida, observada e cumprida. Exatamente por isso, a imposição 

constitucional não se constitui como mera indicação, instrução ou opinião. 

Ao revés, é disposição dotada de alta densidade normativa, e por isso 

vinculante ao administrador público, o que a ensejar, inclusive, a sua 

excepcional exigibilidade pelo Poder Judiciário, de modo a afastar a 

omissão patológica do poder público e o perigoso fenômeno de 

desvalorização funcional da constituição escrita. Por todos estes 

fundamentos, o reiterado e constante desprestígio às decisões deste Foro 

constitui ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto deixa de cumprir 

com exatidão as decisões jurisdicionais e cria embaraço à sua efetivação, 

possibilitada a incidência da multa pessoal a todos aqueles que, DE 

QUALQUER FORMA PARTICIPEM DO PROCESSO, ainda que não seja 

parte, como é o caso do Gerente Executivo do INSS de Sinop, protagonista 

para que a decisão judicial seja cumprida, na na previsão do art. 77, inciso 

IV e § 2º, do NCPC: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar 

embaraços à sua efetivação; § 2º A violação ao disposto nos incisos IV e 

VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao 

responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo 

com a gravidade da conduta.” Assim, considerando-se que o valor da 

causa é irrisório em comparação ao porte da União, diante da manifesta 

gravidade do caso por veicular verbas alimentares e da repercussão 

negativa do descumprimento da decisão judicial, por abalar a credibilidade 

no funcionamento das instituições públicas, bem ainda pela indiferença, 
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pelo menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para com as 

decisões emanadas do Poder Judiciário, fixo, desde já, multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, em 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do Estatuto 

Processual Civil, a ser CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS 

DE SINOP, Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação 

dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as 

vezes, multa que será exigível caso não cumprida a presente decisão 

judicial no prazo de 30 (trinta) dias, servindo a presente como 

ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do mesmo art. 77, do citado diploma 

legal. ADVIRTA-SE ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP de que o 

descumprimento da presente decisão poderá ser punida como ato 

atentatório à dignidade da justiça, na inteligência do § 1º, do art. 77, do 

NCPC, desde já fixada no importe de 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ R$ 9.540,00 (nove mil, 

quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do mesmo 

Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções criminais 

(crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. Esclareça-se ao GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP e 

à Procuradoria Federal Especializada (INSS) do Estado de Mato Grosso 

que a multa fixada não se trata da corriqueira execução indireta por meio 

de multa civil diária, cabível somente às partes do processo, mas de multa 

por ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de incidir a 

terceiros por se tratar de sanção dirigida a qualquer pessoa que de 

qualquer forma participa do processo e deixa de cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação, nos precisos 

termos do art. 77, “caput” e inciso IV, do NCPC. Não implantado o benefício 

de forma voluntária pelo INSS, incidente a multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, não havendo recurso contra esta ou, havendo, 

julgado improcedente, deverá o GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, 

SR. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação dos 

benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, 

efetuar o pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ela ser 

parcelada em até 10 (dez) vezes iguais, mediante boletos a serem 

emitidos pelo sítio eletrônico desta Corte de Justiça, em benefício do fundo 

de Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS. Não sendo paga a multa no 

prazo fixado, deverá ela ser inscrita como dívida ativa do Estado de Mato 

Grosso, executada sob o rito da Lei 6.830/80 com destinação igualmente 

ao fundo retro mencionado (Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS), 

em obediência ao § 3º, do art. 77, do NCPC. Intime-se, PESSOALMENTE, 

em caráter de urgência, da presente decisão, o GERENTE EXECUTIVO DO 

INSS DE SINOP, SR. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela 

implantação dos benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem 

lhe fizer as vezes. Anote-se, em todos os sistemas, a prioridade legal por 

se tratar de pessoa idosa, nos termos do art. 3º, “caput” e parágrafo 

único, inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 e art. 1.048, inciso I, do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 19 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001036-26.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO APARECIDO MODAELLI (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001036-26.2018.8.11.0009. Vistos. A petição inicial veio instruída com 

prova escrita sem eficácia de título executivo, restando adequado o 

procedimento previsto para a ação monitória (art. 700 do NCPC). Assim, 

expeça-se mandado de citação, consignando-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para o pagamento, anotando-se que, caso a parte requerida o 

cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC). Do 

mandado deverá constar, ainda, que, no mesmo prazo, a parte requerida 

poderá oferecer embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, nos termos do artigo 701, § 2°, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 18 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000526-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA CAMARGO (AUTOR(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000526-13.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA CAMARGO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. RECEBO A INICIAL, por estarem preenchidos os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC. Com base nos documentos 

juntados no Num. 12307973 - Pág. 1/4, cópias da CTPS e holerite da parte 

autora, bem ainda considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e 

art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Cite-se o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS para CONTESTAR a ação no prazo de 30 

(trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), consignando expressamente a 

advertência a que se refere o art. 344, do citado diploma normativo. Na 

hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou 

argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal. Por oportuno, deixo de designar audiência de conciliação, na forma 

do inciso I, do § 4º, do art. 334, do NCPC, em face do desinteresse da 

parte autora, na inicial, e da parte ré, em ofício encaminhado a este Juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 19 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000903-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS MILANI (ADVOGADO(A))

ROSA MARIA DE MELO VASCON (AUTOR(A))

DANIEL MILANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

BANCO DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000903-81.2018.8.11.0009. Vistos. Com base nos documentos juntados 

nos Num. 13393975 - Pág. 1, relação de créditos de benefício 

previdenciário da parte autora, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos 

do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. A pessoa 

favorecida desta ação é pessoa idosa, fazendo jus à prioridade 

processual, nos termos do art. 3º, § 1°, inciso I, e art. 71 da Lei 10.741/03 

e art. 1.048, inciso I, do NCPC. Assim, anote-se a referida prioridade em 

todos os sistemas. A parte autora manifestou na petição inicial o interesse 

na realização da audiência de conciliação. Então, em observância ao 

disposto no arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC c.c. a Resolução nº 125 do 

CNJ, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, devendo a zelosa Secretaria Judicial 

designar data para realização da sessão de conciliação conforme pauta 

disponível, bem como citar a parte ré e intimar ambas as partes para o 

respectivo comparecimento. Advirta-se à parte requerida que, se qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, 

deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, sob pena de ser 

considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações da parte 

autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 19 de outubro de 2018.

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000746-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON VICENTE DO AMARAL JUNIOR (REQUERENTE)

SIMONI REZENDE DE PAULA (ADVOGADO(A))

ARYANE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000746-11.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

ARYANE MARTINS DA SILVA, WILSON VICENTE DO AMARAL JUNIOR 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de divórcio consensual c.c. 

pedido de homologação de partilha de bens e dívidas proposta por 

ARYANE MARTINS DA SILVA e WILSON VICENTE DO AMARAL JUNIOR, 

ambos devidamente qualificados na inicial. Segundo os requerentes, 

casaram-se no dia 04/04/2015 sob o regime da comunhão parcial de bens. 

Mas, por incompatibilidade de personalidade, houveram por bem pôr fim ao 

relacionamento. Do relacionamento não tiveram filhos. A cônjuge virago 

não adotou o sobrenome do cônjuge varão, razão pela qual não há falar 

em alteração e, pelo fato de ser economicamente ativa, renuncia ao direito 

de receber alimentos do cônjuge varão. Quanto à partilha de bens, o 

requerente ficará com 01 (uma) motocicleta Honda/CG 150 FAN ESI, 

ano/modelo 2013/2013, cor preta, placa OBL-8252, CRLV nº 

012891972033, registrada em nome de Gustavo Luiz G. do Amaral, no 

valor estimado de R$ 5.055,88 (cinco mil e cinquenta e cinco reais e 

oitenta e oito centavos), e 01 (um) automóvel GM Prisma MXX, flex, 

ano/modelo 2010/2010, cor verde, placas ENV-5499, registrado em nome 

de Danielle Garcia Santana Cavalcante, no valor estimado de R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais). Assume ele ainda a integralidade das dívidas do 

casal existentes no valor de R$ 7.055,88 (sete mil e cinquenta e cinco 

reais e oitenta e oito centavos). De outro lado, a requerente recebeu a 

cota parte dos bens em espécie no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e 

demais dívidas já foram partilhadas amigavelmente. Daí requerem a 

concessão da gratuidade da justiça e a homologação do divórcio, da 

partilha dos bens e da dívida, expedindo-se o respectivo mandado de 

averbação. Acostados à inicial vieram os documentos, a certidão de 

casamento, as procurações e declarações de hipossuficiências dos 

requerentes. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça É de se 

conceder os benefícios da gratuidade da justiça, com base nos 

documentos juntados no Num. 13032556 - Pág. 1 e Num. 13032569 - Pág. 

1, recibo de pagamento de salário da parte requerente, nos termos do § 

3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. II.2 - Do mérito 

As partes são legítimas, estando presentes os pressupostos processuais 

e as condições da ação. No respeitante, vale mencionar que a Emenda 

Constitucional 66/2010 deu nova redação ao parágrafo 6º, do art. 226, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao dispor apenas 

que “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. Destarte, 

deixaram de existir os requisitos obrigatórios, anteriormente exigidos pelo 

art. 1.580 do CC, para a decretação do divórcio, quais sejam, prévia 

separação judicial por mais de um ano ou comprovada separação de fato 

do casal por mais de dois anos. Nesse sentido, o magistério de Rodrigo da 

Cunha Pereira: “A Emenda Constitucional nº 66/2010, ao dar nova redação 

ao artigo 226, § 6º, eliminou o requisito do lapso temporal para se requerer 

o divórcio, seja na forma litigiosa ou consensual, além de extirpado o 

requisito da prévia separação judicial para o divórcio e a discussão de 

culpa”. Portanto, diante da expressa manifestação de pôr fim ao 

matrimônio por parte dos postulantes, a espelhar a alongada realidade de 

fato, não comportando o processo outras indagações, nada há a 

impossibilitar a decretação do divórcio. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, com base nos 

documentos juntados no Num. 13032556 - Pág. 1 e Num. 13032569 - Pág. 

1, recibo de pagamento de salário da parte requerente, nos termos do § 

3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88; b) 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e DECRETO o divórcio de ARYANE MARTINS DA SILVA e WILSON 

VICENTE DO AMARAL JUNIOR e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Custas, 

despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes e, 

nada dispondo nesse sentido, deverão ser tais encargos divididos 

igualmente, na previsão do art. 90, § 2º, do NCPC. Porém, beneficiárias da 

justiça gratuita, tais valores ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do referido Estatuto 

Processual Civil. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a 

intimação das partes. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Após o 

trânsito em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem 

necessários para a averbação junto ao cartório competente, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 19 de outubro 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000269-22.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCINEIA CARVALHO MACIEL (RÉU)

SIMONI REZENDE DE PAULA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA MENDONÇA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000269-22.2017.8.11.0009. AUTOR(A): LUCINEIA 

CARVALHO DA SILVA RÉU: GILCINEIA CARVALHO MACIEL Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de interdição e curatela ajuizada por 

Lucinéia Carvalho da Silva em face da interditanda Gilcinéia Carvalho 

Maciel, devidamente qualificada nos autos. Segundo a inicial, GILCINEIA é 

portadora de Paralisia Cerebral, (CID 6.80), não possuindo capacidade de 

reger os atos de sua vida, pelo que a parte autora postulou a procedência 

do pedido com o decreto de interdição da parte ré. Deferiu-se a gratuidade 

da justiça, nomeou-se a genitora da interditanda como curadora provisória 

da parte ré e designou-se audiência para exame e interrogatório desta 

(Num. 5008000 - Pág. 1), solenidade que foi efetivamente realizada com a 

nomeação de curador especial (Num. 6052770 - Pág 1/2). Contestação por 

negativa geral dos fatos acostada ao Num. 6800068 - Pág. 1. Laudo 

pericial e relatório de atendimento psicossocial acostados ao Num. 

10093509 - Pág. 1/2 e Num. 12556001 - Pág. 1/2, respectivamente. O 

Ministério Público manifestou-se pela procedência da pretensão deduzida 

na inicial (Num. 13794340 - Pág. 1/4), sem qualquer resistência pela parte 

ré (Num. 12625637). II - FUNDAMENTAÇÃO Presentes as condições da 

ação e os pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Parcial razão 

assiste à parte autora. A incapacidade do(a) interditando(a) restou 

devidamente demonstrada por meio dos documentos e relatórios médicos 

acostados à exordial, bem como do laudo pericial ao Num. 10093509 - Pág. 

1/29, o qual concluiu o fato daquele ser portador(a) de paralisia Cerebral 

(CID 6.80). Importante consignar que foi instituída a Lei Federal 13.146/15 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência -, que, além de consagrar uma série 

de direitos e garantias aos seus destinatários, promoveu verdadeira 

reestruturação no âmbito da capacidade das pessoas naturais prevista no 

Código Civil. No respeitante, precedente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO E CURATELA – DEFICIÊNCIA MENTAL LEVE - INCAPACIDADE 

ABSOLUTA – AFASTADA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES DO 

CÓDIGO CIVIL PELA LEI 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA) – MANTIDA A CURATELA PARA FINS PATRIMONIAL E 

NEGOCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Com o advento da Lei 

13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a pessoa com 

deficiência mental ou intelectual deixou de ser considerada absolutamente 

incapaz, porquanto a deficiência não afeta a plena capacidade. A curatela 

passou a ser vista como uma medida excepcional que seja proporcional 

às necessidades e circunstâncias de cada caso particular, que versará 

apenas aos atos relacionados aos direitos patrimonial e negocial, cabendo 

ao curador a prestação de contas de forma anual.” (Ap 84157/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 
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17/10/2017). III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, inciso I, e art. 755 do NCPC para decretar a interdição de 

GILCINÉIA CARVALHO MACIEL, nomeando-lhe como curador, apenas para 

fins patrimoniais e negociais, sua genitora, LUCINEIA CARVALHO DA 

SILVA, na determinação do art. 1.775 do Código Civil, impondo a esta o 

dever de prestação anual de contas e demais consectários legais, tudo 

com fulcro nos art. 84 e 85 da Lei Federal 13.146/15 – Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Oficie-se ao Cartório de 

Registro de Pessoas Naturais para proceder à inscrição da interdição, nos 

termos do art. 93 da Lei 6.015/73. Colha-se o compromisso da curadora 

consoante o § 1º, do art. 759, do NCPC. Publique-se a presente sentença 

na forma do § 3º do art. 755 do NCPC, caso possível. Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defensoria Pública. Condeno a parte requerida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, salvo se imune a tais 

tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária 

da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito 

em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. 

Deixo de condená-la, entretanto, em honorários advocatícios, dada a 

postulação ministerial, na determinação do art. 44, inciso I, da Lei 8.625/93 

e art. 73, inciso I, da Lei Complementar Estadual 27/93. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Intimem-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado e, 

providenciada a devida inscrição no registro civil, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 15 de outubro de 2018, 

Dia do Professor.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000926-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DE OLIVEIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000926-27.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

IVANETE DE OLIVEIRA ANDRADE REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação 

cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela 

de urgência a fim de compelir o MUNICÍPIO DE COLÍDER e ESTADO DE 

MATO GROSSO a fornecer a realização de procedimento cirúrgico de 

neurocirurgia para exérese da lesão e descompressão do bulbo cerebral, 

bem como outros procedimentos necessários à preservação da saúde da 

paciente IVANETE DE OLIVEIRA ANDRADE, portador(a) de cavernoma de 

tronco cerebral (CID I 61.3). Concedeu-se a gratuidade da justiça e 

requisitou-se parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para exame do 

pedido de tutela de urgência (Num. 13849109 - Pág. 9), o qual sobreveio e 

foi acostado aos autos (Num. 13917614 - Pág. 1/6). Conforme certidão 

acostada ao Num. 13919090 - pág. 1, a parte autora realizou o 

procedimento cirúrgico e foi a óbito, razão pela qual tanto a Defensoria 

Pública como o ente ministerial pugnaram pela extinção do feito. II - 

FUNDAMENTAÇÃO O pedido merece acolhimento. Com efeito, a parte 

autora faleceu, consoante certidão acostada ao Num. 13919090 - pág. 1 , 

sendo que o provimento almejado por ela - tutela da saúde - é 

intransmissível por disposição legal. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, em 

consonância com o parecer ministerial, dada a perda superveniente do 

objeto da ação, a fulminar o interesse de agir, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC. IV - 

DELIBERAÇÕES FINAIS Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os 

valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade 

durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva 

decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Mas deixo de condená-la 

em honorários advocatícios, considerando a inexistência de citação do 

polo passivo. Cientifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público. 

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 15 de outubro de 2018, 

Dia do Professor.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000837-72.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN RODRIGUES DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000837-72.2016.8.11.0009. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA REQUERIDO: WILLIAN 

RODRIGUES DE FARIAS Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de busca 

e apreensão, com pedido de liminar, fundamentada no Decreto- Lei 911/69, 

ambas as partes devidamente qualificadas nos autos. Aduz a(s) parte(s) 

autora(s), em síntese, ter a(s) parte(s) requerida(s) firmado contrato de 

consórcio garantido por alienação fiduciária para aquisição do bem 

descrito na inicial. Porém, afirma estar(em) ela(s) inadimplente(s), 

constituída em mora desde a notificação extrajudicial/protesto. A liminar de 

busca e apreensão do veículo foi deferida. A(s) parte(s) requerida(s) 

foi(ram) citada(s) e o bem apreendido, conforme certidão do oficial de 

justiça. Malgrado a citação da(s) parte(s) requerida(s), esta(s) 

deixou(ram) transcorrer o prazo legal sem efetuar o pagamento da 

integralidade do débito e/ou apresentar contestação (Num. 10143881 - 

Pág. 1). II - FUNDAMENTAÇÃO O pleito inicial merece acolhimento. II.1 - Da 

questão processual inicial Decreto a revelia da(s) parte(s) requerida(s), 

uma vez que, devidamente citada(s), deixou(ram) decorrer o prazo sem 

apresentação de defesa. II.2 - Do mérito O feito versa, unicamente, matéria 

de direito, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide nos termos 

do art. 355, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Depreende-se dos 

autos, que as partes firmaram contrato de financiamento, o qual teve como 

garantia em alienação fiduciária o veículo devidamente descrito no petitório 

inicial. Entanto, a(s) parte(s) requerida(s), já de posse do bem alienado, 

deixou(ram) de pagar as prestações do financiamento, acarretando o 

inadimplemento contratual, motivo pelo qual foi(ram) notificado(s) para 

purgar o débito, nos termos exigidos pelo Decreto Lei 911/69. Contudo, 

a(s) parte(s) requerida(s), constituído(s) em mora, quedou(ram)-se 

inerte(s) diante do chamado extrajudicial e, posteriormente, em Juízo, 

apesar de devidamente citado(s), não efetuou(ram) o pagamento das 

prestações em atraso, nem mesmo apresentou(ram) defesa. Assim, 

comprovada a relação jurídica entre as partes e a mora da(s) parte(s) 

requerida(s), a procedência da ação se impõe, eis que cumprido os 

requisitos do art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil pelo 

autor. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial e confirmo a liminar, nos termos do Decreto-Lei 911/69, 

declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o 

domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na inicial. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Dessa forma, torno sem efeito a nomeação e 

compromisso de fiel depositário. Proceda-se à baixa da restrição judicial 

no Registro Nacional de Veículos Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, 

do Decreto-Lei 911/69, se houver. Condeno a(s) parte(s) requerida(s) ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a 

importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) 

bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) 

baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da 

sentença, oficie-se ao DETRAN, comunicando estar(em) a(s) parte(s) 

autora(s) autorizada(s) a proceder à transferência do bem a terceiros que 

indicar. Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 19 de outubro de 2018.
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000791-83.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal, 

manifestar acerca da devolução da CARTA PRECATÓRIA.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000988-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA RODRIGUES (AUTOR(A))

REGINALDO RUEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NUNES DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000988-67.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ILDA 

RODRIGUES RÉU: EDSON NUNES DA SILVA Vistos etc. 1) Preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial em todos os seus termos. 2) Ademais, os fatos apresentados não 

dão a segurança necessária para deferir, de plano, a medida liminar, 

necessitando, pois, uma cognição mínima no sentido de esclarecer as 

alegações, na forma do art. 561. Logo, com fulcro nas disposições do art. 

562, segunda parte, do Código de Processo Civil, mister que a parte autora 

justifique o alegado. Assim, designo audiência de justificação para o dia 31 

de outubro de 2018, às 13h30min. Em razão do prazo exíguo que precede 

a realização da audiência, deverá a parte autora arrolar testemunhas em 

até 05 dias, a contar da intimação desta decisão, especificando as que 

deverão ser intimadas e as que comparecerão espontaneamente. 3) 

CITE-SE a parte requerida para comparecer à audiência, na qual poderá 

perguntar as testemunhas arroladas pela parte autora, porém não terá 

oportunidade na audiência para arrolar as suas e nem inquiri-las, como 

ainda não poderá exigir depoimento pessoal da parte autora. 4) O prazo 

legal para defesa e contestação computar-se-á partir da audiência, se 

nela for decidida a pretensão liminar ou da intimação desta. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96904 Nr: 18-55.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS PINHEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar contrarrazôes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93142 Nr: 1423-63.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO PAMPOLINI AVANCÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação da parte autora, através de seu representante 

legal, para apresentar contrarrazôes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 41147 Nr: 2629-30.2006.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERLEY JOSÉ DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 INTIMAÇÃO do advogado das partes sobre o retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça, para querendo manifeste-se no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57341 Nr: 1624-94.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE CELERINO RAMANIUK, JOÃO PAULO 

ROMANIUK, MÔNICA CELERINO ROMANIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 INTIMAÇÃO das partes sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, 

para querendo manifeste-se no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 95553 Nr: 2993-84.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO DOS SANTOS ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos n. 2993-84.2015.811.0009 – Código n. 95553

Decisão

Vistos, etc.

Conclusão desnecessária, eis que com o retorno das missivas de fls. 

141/142 e 151/153 bastaria cumprir as determinações de fls. 127.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 18 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111850 Nr: 1605-44.2018.811.0009

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

03171508125, Rg: 1947991-3, Filiação: Luiza Ribeiro dos Santos e Nelson 
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Pereira dos Santos, data de nascimento: 24/08/1991, brasileiro(a), natural 

de Colíder-MT, convivente, cobrador / desempregado, Telefone 

66-9635-1670. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do reeducando acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento do teor da decisão de 

fls 40, abaixo transcrita, bem como acerca das medidas cautelares 

impostas, so pena de revogação do benefício e decretação de prisão 

preventiva, quais sejam: a) comparecimento em todos os atos 

processuais; b) proibição de se ausentar da comarca onde reside, por 

período superior a 15 dias, exceto por motivo de trabalho, e de alterar 

endereço residencial, sem prévia comunicação do juízo.

Despacho/Decisão: Autos n°. 1605-44.2018.811.0009 – Código n°. 

111850DecisãoVistos, etc.Trata-se de Comunicado de Prisão em Flagrante 

de Fábio Pereira dos Santos, já qualificado nos autos, pela prática, em 

tese, dos delitos tipificados no artigo 163, §único, inciso IV, do Código 

Penal. Desnecessária a manifestação do Ministério Público (Ofício Circular 

nº 142/2013-DJA de 12/03/2013).Vieram-me os autos conclusos.É o que 

me cumpria relatar. Decido.O flagrante está formalmente perfeito, com os 

depoimentos do condutor, testemunhas, e o interrogatório do flagranteado, 

sendo que os termos foram assinados por todos. Fez-se constar do auto, 

ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do 

conduzido, bem como a respectiva nota de culpa.Não observo neste feito 

o caso de relaxamento consoante os moldes legais do artigo 5º, LXV, CF, 

devendo, assim, ser o flagrante, homologado.Portanto, HOMOLOGO o auto 

de prisão em flagrante.In casu, registre-se que o autuado prestou fiança 

perante o Delegado de Polícia e foi cientificado das obrigações previstas 

nos art. 327 e 328, do CPP, já estando em liberdade e da análise dos autos 

não observo qualquer impeditivo para que assim continue.Portanto, 

mantenho a liberdade provisória do flagranteado Fábio Pereira dos Santos, 

e visando coibir a reiteração criminosa e garantir a aplicação da lei penal, 

aplico as seguintes medidas cautelares, sob pena de revogação do 

benefício e decretação de prisão preventiva:a) comparecimento em todos 

os atos processuais;b) proibição de se ausentar da Comarca onde reside, 

por período superior a 15 (quinze) dias, exceto por motivo de trabalho, e 

de alterar endereço residencial, sem prévia comunicação do juízo;Ciência 

ao  M in is té r i o  Púb l i co .Comun ique -se  e  ce r t i f i que -se .À s 

providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.Colíder-MT, 24 de 

maio de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiane Ruzzene de 

Oliveira, digitei.

Colíder, 18 de outubro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 96065 Nr: 3338-50.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO PEREIRA DE JESUS, ALAS 

FERREIRA NERES, CHRISTYAN BRUNO ISRAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINART SOARES 

- OAB:11.875

 INDEFIRO o pedido de redesignação da audiência da DPE. Verifica-se que 

a Defensoria deixou de comparecer a este ato, diante do ofício de fls.182. 

E mesmo se o defensor estivesse presente seria necessário nomear outra 

defesa, diante do conflito entre as teses, até mesmo porque atualmente 

ele atua sozinho na comarca eis que a defensora Dra. Juliane, que atuava 

em face de Christyan exonerou-se da instituição. Por fim ressalta-se que 

em regra o Dr. Érico, é membro do conselho superior de sua instituição, 

duas vezes por mês, dirigi-se a comarca de Cuiabá, e sempre requer as 

redesignações. Não é crível que opere-se toda vez redesignações sob 

pena de impedir o tramite normal dos autos. Desta feita, tratando-se de 

autos que tramita desde 2015 exigindo celeridade para a solução da lide, 

não vislumbro outra alternativa a não ser nomear para o ato advogados 

militantes na comarca que possam suprir neste ato a ausência da 

Defensoria. Verificando os autos, anota-se que há conflito entre o 

depoimento do acusado Christyan fls.102/103 em face de Agnaldo e Alas, 

fls.26/28 e 35/37. Desta feita como não há colidência, até então, das 

versões apresentadas por Agnaldo e Alas NOMEIO para o ato o Núcleo de 

Práticas Jurídicas FACIJUR, representado pela Dra. Elisangela Dinarte 

Soares da defesa de Alas Ferreira Neres e para a defesa do acusado 

Christyan Bruno Isarel NOMEIO para o ato o Núcleo de Práticas Jurídicas 

FACIJUR representado pelo Dr. Leonardo Canez Leite. 2)HOMOLOGO a 

desistência das testemunhas Daniel e Hyago conforme requerido pelas 

partes. 3)A expedição de precatória não suspende a instrução nos termos 

do art. 222 § 1º do CPP. Foram ouvidas neste ato as testemunhas locais, 

restando apenas a oitiva da vítima Adriane Cristina e das testemunhas 

Lucas Queiroz e Wilmo Camargo autorizando o interrogatório dos 

acusados. 4)Ante a manifestação ministerial às fl.156 e 181, EXPEÇAM-SE 

precatórias as referidas Comarcas, expirado o prazo de cumprimento 

destas como a de fls.147, com o aporte ou não, ABRA-SE vista as partes 

para que requeiram diligências e/ou apresentem suas alegações finais.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 44116 Nr: 980-93.2007.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENARO GOMES DE BRITO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues Carvalho 

Júnior - OAB:3.735, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 Autos nº. 980-93.2007.811.0009 – Código nº. 44116

Decisão.

Vistos, etc.

1. À fl. 453, o Ministério Público não se opôs ao pedido de reconsideração 

da decisão de fls. 436/437 formulado pela defesa (fls. 442/443), desse 

modo, RETIFICO a referida decisão e DEFIRO o rol de testemunhas 

apresentado às fls. 432/433.

2. Igualmente, ante a ausência de objeção do Ministério Público (fl. 453) ao 

pedido da defesa (fls. 444/451), REDESIGNO a data de sessão de 

julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri para o dia 05 de dezembro de 

2018, às 09h00min.

Assim, promovam-se as comunicações e intimações de praxe.

3. Por fim, consigno que já foi realizada a alteração da mídia de fl. 277, 

conforme requerido pelo Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 18 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 102127 Nr: 3670-80.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE ALMEIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112113 Nr: 1773-46.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLLON BARRETO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos nº. 1773-46.2018.811.0009 – Código nº. 112113

Decisão

Vistos, etc.

 1) RECEBO o recurso de Apelação interposto pela defesa em seus 

efeitos legais (art. 597, do CPP), sendo ele tempestivo, conforme certidão 

de fl. 158.
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2) Considerando que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Colíder-MT, 18 de outubro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93491 Nr: 1684-28.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSÉ MALIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:OAB-MT 6499

 Autos nº. 1684-28.2015.811.0009 – Código nº. 93491

Decisão

Vistos, etc.

 1) RECEBO o recurso de Apelação interposto pela defesa em seus 

efeitos legais (art. 597, do CPP), sendo ele tempestivo, conforme certidão 

de fl. 166.

2) Considerando que a defesa manifestou o desejo de apresentar razões 

de apelação na instância superior (fl. 164 e verso), ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo, nos 

termos do artigo 600, §4°, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Às providências.

Colíder-MT, 18 de outubro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 114512 Nr: 3207-70.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOGRACIO ANTUNES ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos nº. 3207-70.2018.811.0009 – Código nº. 114512

Despacho.

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, devolva-se à Comarca de origem grafando nossas homenagens.

Às providências.

 Colíder/MT, 18 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91147 Nr: 53-49.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZDSDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ZAQUEU DOS SANTOS DE LIMA, Cpf: 

87883929100, Rg: 926.174, Filiação: Seberina dos Santos Lima e Adão de 

Lima, data de nascimento: 25/04/1972, brasileiro(a), natural de Francisco 

Beltrão-PR, convivente, tratorista, Telefone 66.9984-3742. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "O Ministério Público do Estado de Mato Grosso... vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA 

em desfavor de Zaqueu dos Santos de Lima(...); pela prática do seguinte 

fato delituoso: Consta do incluso caderno informativo que, na madrugada 

do dia 13/08/2014 (...), o denunciado Zaqueu dos Santos de Lima, de 

forma voluntária e dolosamente, com o intuito de satisfazer sua lascívia, 

constrangeu (...), mediante grave ameaça com emprego de uma faca, à 

prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, bem como assim, 

que no dia 14/08/2014, por volta das 02h00min (...) também de forma 

voluntária e dolosamente, com o intuito de satisfazer lascívia, mediante o 

mesmo modus operandi constrangeu (...) à conjunção carnal. (...) Pelo 

exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ZAQUEU DOS SANTOS DE 

LIMA, como incurso nas sanções do artigo 213, §1º, c/c o artigo 226, 

inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, “caput”, todos do Código 

Penal, com as implicações e gravames da Lei Federal nº 8.072/90.

Despacho: Autos nº: 53-49.2015.811.0009.Código Apolo nº: 91147.Vistos, 

etc.Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, em face de ZAQUEU DOS SANTOS DE LIMA, pela prática do 

crime previsto nos artigos 213, §1º, c/c o artigo 226, inciso II, por duas 

vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, com as 

implicações e gravames da Lei Federal nº 8.072/90.Junto à denúncia, 

consta a cota ministerial contendo 02 (duas) laudas.É o 

relatório.FUNDAMENTO E DECIDO.1) RECEBO a denúncia, nos termos que 

foi posta em Juízo, vez que estão presentes os requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal, pois, descreve fato que, em princípio, 

configura crime, cuja materialidade e indícios de autoria são demonstrados 

pelos documentos carreados aos autos do inquérito policial sob n.º 

171/2014.2) Quanto aos demais requerimentos contidos na cota ministerial 

anexa a denuncia, DEFIRO os itens I, II e III.3) Nos termos do artigo 396 do 

Código de Processo Penal, com redação alterada pela Lei n.º 11.719/2008, 

CITE-SE o acusado, para responder à acusação por escrito, no prazo de 

dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta, poderá arguir preliminares 

e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.4) Após 

decorrido tal prazo, se não houver apresentação de resposta à acusação, 

volte-me conclusos. 5) No ato de citação deve constar a obrigatoriedade 

de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele pretende constituir 

advogado ou se o juiz deve lhe nomear um defensor público ou dativo 

para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não 

tem a intenção de contratar defensor. O oficial de justiça, ao lavrar a 

certidão, além de certificar sobre a citação do réu, deve mencionar se 

este informou se pretende ou não constituir advogado, e, em caso 

negativo, sempre que possível, os motivos pelos quais não tenciona 

contratar defensor (Itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5 da CNGC, acrescidos pelo 

Provimento nº 30/08-CGJ).6) COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia 

aos órgãos de praxe (Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação 

Criminal do Estado, INFOSEG, banco de dados de antecedentes criminais, 

bem como ao correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, 

de onde proveio o procedimento inquisitorial respectivo, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais – SINIC), nos termos do item 7.5.1, IV, da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.7) Diante dos 

requerimentos contidos no item IV, da cota ministerial que acompanha a 

denúncia, DETERMINO que seja realizado estudo psicológico com a vítima 

por profissional vinculado à Secretaria da Ação Social deste Município de 

Colíder/MT, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, nos termos do item 4.7.6 

da Seção 7 da CNGC/MT.8) CIÊNCIA ao Ministério Público. Colíder/MT, 28 

de outubro de 2015. Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathaly Taynara dos 

Santos, digitei.

Colíder, 19 de outubro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 98728 Nr: 1284-77.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE ODETE VIEIRA DE CAMPOS, Rg: 

8828300, Filiação: Marina Campos da Silva e João Vieira da Silva, 

brasileiro(a), solteiro(a), soldador, Telefone 69 9604-8121. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "O Ministério Público do Estado de Mato Grosso... vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA 

em desfavor de JOSÉ ODETE VIEIRA DE CAMPOS (...); pela prática das 

seguintes infrações penais: Consta no incluso caderno administrativo que, 

no dia 31 de janeiro de 2016, por voltad as 14h30min, com vontade livre e 

consciente do caráter ilícito de sua conduta: ameaçou F.W.de S.(...) de 

causar-lhe mal injusto e grave. Ante o exposto (...) o Ministério Público de 

Mato Grosso denuncia JOSÉ ODETE VIEIRA DE CAMPOS como incurso 

nas sanções do artigo 147, “caput”, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, 

todos do Código Penal pátrio, com as implicações e gravames da Lei 

Federal nº 11.340/2006.

Despacho: Autos nº. 1284-77.2016.811.0009 – Código nº. 

98728DespachoVistos, etc.1.Em análise a manifestação de fl. 57 

DETERMINO:a)Primeiramente, a expedição de ofício à Superintendência do 

Sistema Prisional do Estado para que, em 5 dias, informe se o denunciado 

encontra-se preso em alguma das unidades prisionais do Estado, 

conforme art. 1.376, §1º, CNGC, sendo que em caso positivo deverá ser 

expedido mandado para citação onde eventualmente estiver preso;b) 

Restando negativa a diligência do item anterior, CITE-O por edital;c)Para o 

caso do item b, havendo decurso do prazo do edital e se o acusado não 

comparecer, nem constituir advogado, DETERMINO, desde já, a suspensão 

do processo e do curso do prazo prescricional, ressalvada a hipótese da 

produção antecipada das provas que forem consideradas urgentes, se 

for o caso, nos termos do artigo 366, do CPP. Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 20 de agosto de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathaly Taynara dos 

Santos, digitei.

Colíder, 19 de outubro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103615 Nr: 319-65.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBSON DA SILVA, Cpf: 05199723928, 

Rg: 9.165.478-4, Filiação: Ana Valéria da Silva e Cicero Ferreira da Silva, 

data de nascimento: 25/11/1986, brasileiro(a), natural de Foz do 

Iguaçu-PR, convivente, lavador, Telefone 66-9665.66.38. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "O Ministério Público do Estado de Mato Grosso... vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em 

desfavor de Robson da Silva (...); pela prática da seguinte infração penal: 

Consta do procedimento investigativo que no dia 08 de julho de 2016, por 

volta das 09:00 horas, no escritório de advocacia localizado na Travessa 

MOrumbi, n. 47, centro, nesta urbe, o denunciado Robson da Silva, com 

vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, obteve, para 

si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a vítima 

Cláudio Leme Antônio em erro, mediante artifício, ardil e meio fraudulento 

fazendo com que ele entregasse-lhe valores em cheques para aquisição e 

pagamento de peça a ser reposta no no veículo da vítima, que seria 

adquirida pelo denunciado numa suposta revendedora de peças usadas 

de propriedade de seu tio, na cidade Sinop-MT. Conforme consta, a vítima 

era cliente do estabelecimento de propriedade do denunciado, 

especializado e serviço de levagens de carros. Ressai que, numa das 

prestações de serviço, Robson detectou que a camionete de propriedade 

da vítima estava com o catalisador danificado, afrimando que tinha um tio 

na cidade de Sinop-MT que revende peças usadas, aduzindo ter ele a 

peça necessária em esrtoque(...) Ante o exposto o Ministério Público de 

Mato Grosso denuncia ROBSON DA SILVA, como incurso nas sanções do 

artigo 171, “caput” do Código Penal.

Despacho: Autos nº. 319-65.2017.811.0009 – Código nº. 

103615DespachoVistos, etc.1.Em análise a manifestação de fl. 80 

DETERMINO:a)Primeiramente, a expedição de ofício à Superintendência do 

Sistema Prisional do Estado para que em 5 dias, informe se o denunciado 

encontra-se preso em alguma das unidades prisionais do Estado, 

conforme art. 1.376, §1º, CNGC, sendo que em caso positivo deverá ser 

expedido mandado para citação onde eventualmente estiver preso;b) 

Restando negativa a diligência do item anterior, CITE-O por edital;c)Para o 

caso do item b, havendo decurso do prazo do edital e se o acusado não 

comparecer, nem constituir advogado, DETERMINO, desde já, a suspensão 

do processo e do curso do prazo prescricional, ressalvada a hipótese da 

produção antecipada das provas que forem consideradas urgentes, se 

for o caso, nos termos do artigo 366, do CPP. Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 30 de agosto de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathaly Taynara dos 

Santos, digitei.

Colíder, 19 de outubro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27297 Nr: 51-65.2004.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS DONZELI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:3529-A/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de 
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Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88651 Nr: 1828-36.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97557 Nr: 504-40.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MARCELO JACOVOZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 

11.875, Wilson Silvino dos Santos - OAB:18.472/E

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97777 Nr: 650-81.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93197 Nr: 1463-45.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARICIO LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Código nº. 93197

Despacho

Vistos, etc.

A gestora judiciária certificou que até o momento o réu não fora intimado 

da sentença, fls. 235, porém, entendo desnecessário proceder tal ato 

processual. Vejamos.

Anoto inicialmente que há recurso de apelação promovido pela própria 

defesa e devidamente julgado, fls.222/231.

É sabido que em se tratando de réu solto com advogado constituído basta 

a intimação da sentença na pessoa do réu, pessoalmente, ou de seu 

nobre causídico, conforme aduz o art. 392, II do CPP.

No mais, a necessidade de intimação pessoal do réu é garantir justamente 

o direito de recorrer, pois se diverge de seu advogado poderia em tese 

procurar outro para o exercício de tal mister. Mas, no presente caso, a 

própria defesa técnica já teria entrado com recurso de apelação, assim, 

intimado ou não pessoalmente o réu, não há que se falar em prejuízo.

 Desde modo, deve-se ser considerado intimado da sentença na pessoa 

de seu nobre causídico conforme preconiza o art. 392, inciso II do CPP.

 Colíder-MT, 19 de Outubro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110068 Nr: 399-92.2018.811.0009

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIOP

COMARCA DE COLIDER

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

MANDADO DE CONVOCAÇÃO DOS JURADOS E SUPLENTES – JÚRI

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) FABIO PETENGILL

N. DO PROCESSO: 399-92.2018.811.0009 código 110068

ESPÉCIE: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE COLÍDER

 PESSOA(S) A SER(EM) CONVOCADAS(S) (QUALIFICAÇÃO, ENDEREÇO 

E TELEFONE):

NOME DO JURADO ENDEREÇO ASSINATURA E TELEFONE

1. LÉO MANOEL LOPES DA SILVA GARCIA UNEMAT

 2. DANIELLY FERNANDA ARAÚJO DE OLIVEIRA Mercado Machado

 3. LUIZ PAULO FERREIRA Mercado Machado

 4. ADELAR FUMAGALLI Mercado Machado

 5. ALEXANDRE DAMASCENO CHAVES JÚNIOR Mercado Machado

 6. SUELI GALLO CARFI Colégio Alternativo

 7. PEDRO FERNANDES FERREIRA SILVA

 LIONS Clube

 8. SOLANGE MARIA SALETE RAUBER LIONS Clube

 9. EDNA FERREIRA DA SILVA Secretaria Educação E. e L.

 10. ABELARDO LIMA DA SILVA LIONS Clube

 11. LUCILA GOMES ALDAVE SENAC

 12. VILMA BARBOSA DE OLIVEIRA Secretaria Educação E. e L.

 13. JOVANI RODRIGUES DA SILVA Banco do Brasil

 14. JAQUES DOUGLAS GALVAN Caixa Econômica Federal

 15. TIAGO BRITO DE MORAES LIONS Clube

 16. MARIA DE LOURDES C. NAVA LIONS Clube

 17. ROBERTO TIKAO TSUKAMOTO LIONS Clube

 18. ROBISON VOLPATO Câmara Municipal

 19. ADENILSON ALVES FERREIRA Colégio Visão

 20. DYNÉA REIS VALLE LIRA Colégio Visão

 21. MARCOS DOS SANTOS UNEMAT

 22. BEATRIZ TONDATO FISCHER SICRED

 23. GILSIMAR APARECIDO DA SILVA Assessor Parlamentar

 24. JANA RUBIA COLHADO Casa da Amizade

 25. SOLANGE NASCIMENTO GOMES Mercado Machado

 NOMES DOS SUPLENTES ASSINATURA E TELEFÔNE

1- ERONICA RODRIGUES DE MOURA Mercado Machado

 2- SILVANA APARECIDA RIVADAVEA Mercado Machado

 3- VINÍCIUS JULIANO ARANDA Mercado Machado

 4- FABIANO RODRIGUES DA SILVA Mercado Machado

 5- VANESSA OLIVEIRA MARINHO Mercado Machado

 FINALIDADE, CONVOCAÇÃO das pessoas acima indicadas, para que 

compareçam às Sessões de Julgamento do Tribunal Popular do Júri que 

serão realizadas nos dias 28/11/2018, às 09h00min e 05/12/2018 às 

09h00min, no Edifício do Fórum no endereço ao final indicado.

OBSERVAÇÃO: O senhor Oficial de Justiça deverá intimá-los a 

fornecerem o número do telefone fixo ou móvel, para posterior 

comunicação.

 ADVERTÊNCIAS: a) o serviço do júri é obrigatório; b) nenhum cidadão 

poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em 

razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou 

econômica, origem ou grau de instrução; c) a recusa injustificada ao 

serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos; d) o exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo; e) constitui também direito do jurado, na condição do artigo 439 

do Código de Processo Penal, preferência, em igualdade de condições, 

nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou 

função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção 

voluntária; f) nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 

jurado sorteado que comparecer à sessão do júri (artigo 441 do Código de 

Processo Penal); g) ao jurado que, sem causa legítima, deixar de 

comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser 

dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, a critério do juiz; h) o jurado, no exercício da função ou a 

pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos 

termos em que o são os juízes togados.

 Colíder - MT, 19 de outubro de 2018

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

e Presidente do Tribunal do Júri

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Juiz Vladimir Aparecido Baptista, 

S/n Q. 16 Bairro: Jardim Vânia - Setor Leste, Res. Everest. Cidade: 

Colider-MT - Cep:78500000, Fone: (66) 3541-1285.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110068 Nr: 399-92.2018.811.0009

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS

LISTA DOS VINTE E CINCO (25) JURADOS E CINCO (05) SUPLENTES QUE 

SERVIRÃO COMO JURADOS NAS REUNIÕES DO TRIBUNAL POPULAR DO 

JÚRI DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER/MT, QUE SE REALIZARÃO 

NOS DIAS 28/11/2018 E 05/12/2018.

O Doutor Mauricio Alexandre Ribeiro, MMº Juiz de Direito da 3ª Vara da 

Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso, na forma da lei etc.

FAZ SABER a todos quanto interessar possam, que foram as seguintes 

pessoas sorteadas, na forma dos artigos 435 do Código de Processo 

Penal Brasileiro, para servirem no Tribunal Popular do Júri da 3ª Vara da 

Comarca de Colíder, que acontecerão nos dias 28 de novembro e 05 de 

dezembro de 2018, ambos às 09h00min

1) LÉO MANOEL LOPES DA SILVA GARCIA;

 2) DANIELLY FERNANDA ARAÚJO DE OLIVEIRA;

 3) LUIZ PAULO FERREIRA;

 4) ADELAR FUMAGALLI;

 5) ALEXANDRE DAMASCENO CHAVES JÚNIOR;

 6) SUELI GALLO CARFI;

 7) PEDRO FERNANDES FERREIRA SILVA;

 8) SOLANGE MARIA SALETE RAUBER;

 9) EDNA FERREIRA DA SILVA;

 10) ABELARDO LIMA DA SILVA;

 11) LUCILA GOMES ALDAVE;

 12) VILMA BARBOSA DE OLIVEIRA;

 13) JOVANI RODRIGUES DA SILVA;

 14) JAQUES DOUGLAS GALVAN;

 15) TIAGO BRITO DE MORAES;

 16) MARIA DE LOURDES C. NAVA;

 17) ROBERTO TIKÃO TSUKAMOTO;

 18) ROBISON VOLPATO;

 19) ADENILSON ALVES FERREIRA;

 20) DYNÉA REIS VALLE LIRA;

 21) MARCOS DOS SANTOS;

 22) BEATRIZ TONDATO FISCHER;

 23) GILSIMAR APARECIDO DA SILVA;

 24) JANA RUBIA COLHADO;

 25) SOLANGE NASCIMENTO GOMES.

SUPLENTES:

1) ERONICA RODRIGUES DE MOURA;

 2) SILVANA APARECIDA RIVADAVEA;

 3) VINÍCIUS JULIANO ARANDA;

 4) FABIANO RODRIGUES DA SILVA;

 5) VANESSA OLIVEIRA MARINHO.

 E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 

ignorância, foi determinada a expedição da presente lista dos vinte e cinco 

(25) jurados e cinco (05) suplentes que deverão ser jurados nas Sessões 

do Tribunal Popular do Júri no ano de 2018, que ocorrerão nos dias 28 de 

novembro e 05 de dezembro de 2018.

 A presente será afixada em local público e de costume. Dado e passado 
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nesta cidade e Comarca de Colíder, aos dezenove (19) de outubro (10) de 

dois mil e dezoito (2018).

 MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO

Juiz de Direito

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. 

Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16

 Bairro: Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia

Cidade: Colíder-MT Cep:78500000

Fone: (66) 3541-1285

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113546 Nr: 2598-87.2018.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. Ante a afirmação da 

vítima de que ainda tem temor do requerido entendo ser caso de 

manutenção das medidas até a resolução da lide. Ressalto, como bem 

salientado pelo Ministério Público, o agressor continua ainda 

descumprimento as medidas protetivas já concedidas, o qual reporto ao 

parecer ministerial neste ponto. Deste modo, mantenho a decisão já 

proferida as fls. 53/55 e 76. Saem os presentes intimados. Dê ciência ao 

nobre causídico. ”

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-83.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALICIO ROCHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000780-83.2018.8.11.0009 Parte Autora: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

Parte Ré: NATALICIO ROCHA FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

parte promovente de todo o teor da certidão juntada no ID - 15890083, bem 

como, para pugnar o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Colíder/MT, 18 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENICLEISON GONÇALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

LUCIANA APARECIDA FIDELIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000819-80.2018.8.11.0009 Parte Autora: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

Parte Ré: DENICLEISON GONÇALVES DOS SANTOS FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) Advogado(a) da parte promovente de todo o teor da certidão juntada 

no ID - 15972714, bem como, para pugnar o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Colíder/MT, 18 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON MESSIAS PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000823-20.2018.8.11.0009 Parte Autora: E. L. ALVES - MERCADO – ME 

Parte Ré: WELTON MESSIAS PEREIRA FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) da parte promovente de todo o teor da certidão juntada no ID 

- 15973000 bem como, para pugnar o que entender de direito, no prazo de 

5 (cinco) dias. Colíder/MT, 18 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-50.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA OLKOWSKI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1000821-50.2018.8.11.0009 Parte Autora: A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO 

- ME Parte Ré: AMELIA OLKOWSKI FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) da parte promovente de todo o teor da certidão juntada no ID 

- 15972734 bem como, para pugnar o que entender de direito, no prazo de 

5 (cinco) dias. Colíder/MT, 18 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001870-29.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

ANGELO MARIA BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001870-29.2018.8.11.0009 Parte Autora: ANGELO MARIA BISPO Parte 

Ré: BANCO CELETEM S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 24 

de janeiro de 2019 às 16h20min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 18 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001871-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

APARECIDO MARCAL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001871-14.2018.8.11.0009 Parte Autora: APARECIDO MARÇAL DA 

SILVA Parte Ré: BANCO BMG FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) 

da parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

22 de janeiro de 2019 às 16h20min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 
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9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 18 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001872-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA SOUZA LADEIA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001872-96.2018.8.11.0009 Parte Autora: JANDIRA SOUZA LADEIA Parte 

Ré: BANCO BMG FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 24 de janeiro 

de 2019 às 13h20min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 18 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO BARRETO E SILVA (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001873-81.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARIA DO CARMO BARRETO E 

SILVA Parte Ré: BANCO CETELEM S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 29 de janeiro de 2019 às 13h20min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 18 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO ALVES HIGINO (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001874-66.2018.8.11.0009 Parte Autora: MARIA DO SOCORRO ALVES 

HIGINO Parte Ré: BANCO INTERMEDIUM S.A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 29 de janeiro de 2019 às 13h40min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 18 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

FERNANDA DARRYELLI CLARO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Processo: 

1001884-13.2018.8.11.0009 Parte Autora: FERNANDA DARRYELLI CLARO 

GOMESA Parte Ré: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 24 de janeiro de 2019 às 16h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 18 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001863-37.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI (REQUERENTE)

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001863-37.2018.8.11.0009 Requerente: MIDIA 

CARBO FERNEDA BORGUETTI Requerido: CAB COLIDER LTDA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte Autora da Decisão de 

ID: 16023658 que concede Medida Liminar, bem como, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 29 de janeiro de 2019 às 

16h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GREICI KELLEN DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001726-55.2018.8.11.0009 Requerente: GREICI 

KELLEN DE ALMEIDA Requerido: OSCAR RODRIGUES DE ALMEIDA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para Autora 

comparecer à audiência de conciliação designada para DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/01/2019 Hora: 14:00, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 19 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000144-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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DIEGO BARRETO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ DELLA JUSTINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000144-20.2018.8.11.0009. REQUERENTE: SANDRO LUIZ DELLA 

JUSTINA REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. As partes firmaram acordo no qual 

estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, 

JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a 

intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 10 de agosto 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000144-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ DELLA JUSTINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000144-20.2018.8.11.0009. REQUERENTE: SANDRO LUIZ DELLA 

JUSTINA REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. As partes firmaram acordo no qual 

estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, 

JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a 

intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 10 de agosto 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-55.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN GARCIA PACHECO (REQUERENTE)

NILTON NUNES GABRIEL (ADVOGADO(A))

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000767-55.2016.8.11.0009. REQUERENTE: MIRIAN GARCIA PACHECO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 15 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-55.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN GARCIA PACHECO (REQUERENTE)

NILTON NUNES GABRIEL (ADVOGADO(A))

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000767-55.2016.8.11.0009. REQUERENTE: MIRIAN GARCIA PACHECO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas 

partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o 

feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos 

termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. 

Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 15 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010040-75.2012.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO NERI ROSSIN (EXEQUENTE)

EDSON FRANCISCO DONINI (ADVOGADO(A))

MANOEL FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010040-75.2012.8.11.0009. REQUERENTE: ROBERTO NERI ROSSIN 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. Trata-se de ação de cumprimento 

de sentença promovida pela parte exequente em desfavor da parte 

executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao depósito 

realizado pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores. 

Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 14 de agosto de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010040-75.2012.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO NERI ROSSIN (EXEQUENTE)

EDSON FRANCISCO DONINI (ADVOGADO(A))

MANOEL FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010040-75.2012.8.11.0009. REQUERENTE: ROBERTO NERI ROSSIN 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. Trata-se de ação de cumprimento 

de sentença promovida pela parte exequente em desfavor da parte 

executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao depósito 

realizado pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores. 

Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 14 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GIOVANI (REQUERENTE)

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EUNICE SOUZA DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

HOTEL CAICARA SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001818-33.2018.8.11.0009 Requerente: JOSE 

CARLOS GIOVANI, EUNICE SOUZA DOS REIS Requerido: DECOLAR. COM 

LTDA, TAM LINHAS AÉREAS S/A e HOTEL CAICARA SA FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) das partes para comparecer à audiência de 

conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/12/2018 Hora: 

13:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor 

para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado 

(art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001799-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (REQUERENTE)

EDSON FRANCISCO DONINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001799-27.2018.8.11.0009 Requerente: EDSON 

FRANCISCO DONINI Requerido: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/11/2018 Hora: 

13:20, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor 

para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado 

(art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001784-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Giliandro da Silva Soares (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001784-58.2018.8.11.0009 Requerente: 

BOSSA DROGARIA LTDA - ME Requerido: Giliandro da Silva Soares 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

04/12/2018 Hora: 16:20, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001785-43.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Claudio Marcio da Silva (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001785-43.2018.8.11.0009 Requerente: 

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME Requerido: Claudio Marcio da Silva 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

06/12/2018 Hora: 13:20, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001786-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Edimar Aparecido dos Santos (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 
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VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001786-28.2018.8.11.0009 Requerente: 

BOSSA DROGARIA LTDA - ME Requerido: Edimar Aparecido dos Santos 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

06/12/2018 Hora: 13:40, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001788-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fabíola Aparecida Altrzo Souza (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001788-95.2018.8.11.0009 Requerente: 

BOSSA DROGARIA LTDA - ME Requerido: Fabíola Aparecida Altrzo Souza 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

06/12/2018 Hora: 16:20, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001787-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Joel Francisco dos Santos (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001787-13.2018.8.11.0009 Requerente: 

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME Requerido: Joel Francisco dos Santos 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

06/12/2018 Hora: 16:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001789-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Vanderley de Souza Neves (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001789-80.2018.8.11.0009 Requerente: 

BOSSA DROGARIA LTDA - ME Requerido: Vanderley de Souza Neves 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

11/12/2018 Hora: 13:20, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001790-65.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Leonardo Batista Borges (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001790-65.2018.8.11.0009 Requerente: 

BOSSA DROGARIA LTDA - ME Requerido: Leonardo Batista Borges 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

11/12/2018 Hora: 13:40, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001791-50.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcus Antonio Santos Silva (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001791-50.2018.8.11.0009 Requerente: 

BOSSA DROGARIA LTDA - ME Requerido: Marcus Antonio Santos Silva 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

11/12/2018 Hora: 16:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001792-35.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Valter Aquino da Silva (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001792-35.2018.8.11.0009 Requerente: 

BOSSA DROGARIA LTDA - ME Requerido: Valter Aquino da Silva 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

11/12/2018 Hora: 16:20, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001793-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Madalena Cacocova Silva (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001793-20.2018.8.11.0009 Requerente: 

BOSSA DROGARIA LTDA - ME Requerido: Madalena Cacocova Silva 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/12/2018 Hora: 13:20, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 19 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001794-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Renata de Jesus da Rosa (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1001794-05.2018.8.11.0009 Requerente: 

BOSSA DROGARIA LTDA - ME Requerido: Renata de Jesus da Rosa 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/12/2018 Hora: 13:40, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 19 de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 113682 Nr: 2671-59.2018.811.0009

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ROSENDO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDALVA DE JESUS SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINART SOARES - 

OAB:11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010189-32.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FIORIO SIRONI (EXEQUENTE)

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER FRANCISCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010189-32.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: FABIO FIORIO SIRONI 

EXECUTADO: VALTER FRANCISCO Vistos. As partes firmaram acordo no 

qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Proceda-se à baixa da restrição judicial 

no Registro Nacional de Veículos Automotores. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Havendo interposição de recurso, observado o art. 

1.010, § 3°, do NCPC, que determina a remessa dos autos 

independentemente de juízo de admissibilidade, intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, e, após decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, REMETAM-SE os autos à Instância Superior, cumprindo-se 

as formalidades dos §§ 1º a 3º do aludido dispositivo legal. Do contrário, 

após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 19 de outubro de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 017/2018/CA

 O Excelentíssimo Juiz de Direito e Diretor/Titular do Foro/Vara da Comarca 

de Comodoro, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto 

no Provimento 6/2014/CM, de 07.3.2014, torna público, para ciência dos 

interessados, a abertura de processo seletivo com a finalidade de 

credenciar Pessoas Físicas nas áreas de Psicologia, cujo procedimento 

obedecerá às regras estabelecidas neste edital.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa 

Física para atuar nas áreas de Psicologia na Vara/Comarca de Comodoro.

2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:

a) divulgação do edital;

b) inscrição dos interessados;

c) análise da documentação e do currículo;

d) divulgação dos interessados habilitados;

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 29/10/2018 a 

16/11/2018, na Central de Administração do Foro, nos termos do artigo 4º 
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do

 Provimento 6/2014/CM.

4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

4.1. São requisitos para o credenciamento de Psicólogos de que trata o 

Provimento 6/2014-CM:

I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;

II. Ser maior de vinte e um (21) anos;

III. Não possuir antecedentes criminais.

IV. Ser bacharel em Serviço Social e/ou Psicologia, por instituição 

devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, e com registro no 

Conselho Regional na respectiva área profissional;

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

 5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na (unidade judiciária), 

deverá estar instruído com as seguintes peças:

a) ficha cadastral - Anexo II;

b) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de 

pleno conhecimento e concordância com os termos deste edital, sob as 

penas da

 lei - Anexo III;

c) declaração de relação de parentesco – Anexo IV;

d) documentação indicada no subitem 5.2.

5.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes 

documentos:

I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;

II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal;

IV - cópia autenticada do diploma de curso superior;

 V - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados;

VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato;

VII - atestado de sanidade física e mental;

VIII - declaração de parentesco (Anexo IV);

IX - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras 

estabelecidas neste Provimento;

X - duas fotografias 3x4 recentes.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Diretoria do Fórum da Comarca 

de Comodoro, sendo a nota composta da seguinte forma:

6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos.

6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 

6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.

6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o 

título de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguinte:

a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;

b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto;

g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto.

6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

 6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital.

6.2. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

6.3. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que 

atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 

6/2014/CM.

 7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento 6/2014/CM.

7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento 6/2014/CM, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico – MT n.º 9.255, de 13/3/2014.

8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o 

presente edital.

Comodoro/MT, 19 de outubro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

e Diretor do Foro da Comarca de Comodoro

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88842 Nr: 1821-59.2016.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CARTÓRIO 1º SERVIÇO REGISTRAL DA COMARCA DE 

COMODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARELLI IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MAFFESSONI - 

OAB:33157, ROBERTO WYPYCH JUNIOR - OAB:9134

 Certifico que nesta data recebi os autos do recurso administartivo n. 

13/2018 - Ca 0046986-05.2018-DOF, originário do recurso interposto em 

face da decisão proferida nestes autos, o qual negou provimento ao 

recurso, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, 

com trânsito em julgado. Em razão disso, impulsiono o feito a fim de intimar 

o interessado Carelli Imóveis do retorno do recurso e que em 30 dias, 

acaso nada seja requerido, o feito será arquivado, conforme sentença.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001140-04.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA (ADVOGADO(A))

AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO AGUIAR PEIXOTO (REQUERIDO)

LIGIA NEIVA (REQUERIDO)

ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA (REQUERIDO)

ADRIANA OLIVEIRA BARROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001140-04.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO REQUERIDO: 

GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, ADRIANA OLIVEIRA BARROSO, LIGIA 

NEIVA, ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA Vistos. Considerando que até o 

presente momento não há vinculação da guia de recolhimento das custas 

e taxas, intime-se a parte autora para providenciar a citada vinculação ou 

mesmo a arrecadação. Após a citada vinculação, autos conclusos para 

recebimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT, 
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19 de outubro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001137-49.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER (REQUERENTE)

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER (ADVOGADO(A))

INEZ MARIA WESCHENFELDER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001137-49.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER, INEZ MARIA 

WESCHENFELDER Vistos. Considerando que até o presente momento não 

há vinculação da guia de recolhimento das custas e taxas, intime-se a 

parte autora para providenciar a citada vinculação ou mesmo a 

arrecadação. Após a citada vinculação, autos conclusos para 

recebimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001108-96.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI HERRERA PACHECO (EXECUTADO)

CLAUDIA LAZARINI GONCALVES (EXECUTADO)

GUAPORE WOOD - EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

LUIZ CARLOS PEREIRA GONCALVES (EXECUTADO)

GISELI CRISTINA GARCIA PACHECO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001108-96.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: GUAPORE WOOD - 

EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME, CLAUDINEI HERRERA PACHECO, 

CLAUDIA LAZARINI GONCALVES, LUIZ CARLOS PEREIRA GONCALVES, 

GISELI CRISTINA GARCIA PACHECO Vistos. Cite-se o executado para, no 

prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida 

(art. 829 do CPC). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral 

pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do CPC). Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000876-84.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA (AUTOR(A))

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto (ADVOGADO(A))

RAFAEL DALL AGNOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA VI 

(RÉU)

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA IX 

(RÉU)

MARCELO BEDUSCHI (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA BEKAFARM LTDA (RÉU)

ELBIO GONZALEZ (ADVOGADO(A))

MARIO PAES LANDIM (ADVOGADO(A))

OTTO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36778 Nr: 1477-54.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDORI REBISKI, ALDERINO DE AMORIM 

CAPELETTI, LUCIA CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, CERTIFICO que a 

parte requerente solicitou dilação de prazo de 10(dez ) dias, para 

comprovar a distribuição da Carta Precatória, razão pela qual nos termos 

da portaria de nº 03/2017 deste juízo defiro a solicitação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35769 Nr: 461-65.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando o 

advogado do réu para que informe o atual paradeiro do acusado, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69357 Nr: 2558-33.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES LINS E CIA LTDA- ME, JOSIELLY 

SILVA GONÇSLVES LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente solicitou a 

suspensão do feito, razão pela qual neste momento o feito será suspenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101483 Nr: 1621-18.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. D. DA COSTA CONFECÇÕES - ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor e DECLARO A 

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL no processo de código 71249, o que 

faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.CONDENO o requerido pagamento de honorários 

advocatícios em favor da Defensória Pública do Estado de Mato Grosso. 

Fixo tais honorários em 10% do valor final da condenação.Declaro 

resolvido o mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Traslade cópia da presente decisão ao processo 

executivo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120212 Nr: 2118-95.2018.811.0046

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte requerida para no prazo legal, 

apresentar alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61393 Nr: 3208-51.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO SOARES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Vistos.

Em que pese a petição de fls. 356/505 ter sido juntada nestes autos, em 

consulta ao sistema Apolo verifico que a parte Eraldo Benedetti litiga 

contra o município de Comodoro no processo de código 21186, assim 

sendo, determino que tal petição seja juntada nos autos corretos (21186).

Em relação aos presentes autos, determino que seja certificado se já 

decorreu o prazo deferido às fls. 354.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23661 Nr: 1111-54.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANGELISTA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, Justiça Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Autos ao INSS para que se manifeste pela última vez, afinal a petição de 

fls. 222 do autor aponta que a autarquia teria concordado com o reajuste 

em 1,168% do salário mínimo nacional na época do acórdão prolatado.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38545 Nr: 3244-30.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584 - MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos.

Pelo que foi peticionado a parte exequente (Cerealista Londrina) até o 

presente momento não conseguiu realizar a baixa do gravame, em que 

pese o acordo de fls. 638/639 em seu item 5 constar que tal baixa seria de 

sua responsabilidade por meio de contato telefônico com o banco 

requerido.

Ressalto que exequente ainda não provou ao juízo que fez o referido 

contato telefônico, assim sendo não há como se falar em aplicar multa ao 

requeido.

Por outro lado, a fim de se sanar a controvérsia, determino a expedição de 

ofício ao DETRAN determinando a transferência das propriedades (baixa 

nos gravames), conforme solicitado às fls.681/683, afinal o banco em sua 

manifestação de fls. 678 não se opôs a tal conduta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60351 Nr: 2114-68.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELUCIA DOMINGOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

exequente para manifestar no feito requerendo o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30314 Nr: 1341-28.2009.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Vistos.

A decisão de fls. 214 arbitrou honorários periciais a serem pagos pelo 

requerido, porém a certidão de fls. 218 certificou que tais honorários não 

foram ainda depositados.

Determino a intimação do executado para depositar os valores em 10 dias.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35325 Nr: 23-39.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

O acordão de fls. 148 anulou a sentença anteriormente proferida, porém 

não verifico que tenha sido anulada a produção de provas que já foi 

realizada nos autos, assim sendo, determino a intimação da parte autora e 

da autarquia para que se manifestem se possuem interesse na produção 

de novas provas, ou seja, se entendem ser necessária a tomada de 

novos depoimentos, no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo de 10 dias, autos conclusos.

 P. I.

Ciência ao INSS.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 7169 Nr: 375-12.2002.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE PAULA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:20257/B OAB/MT

 Sentença. Vistos. (...) Diante do exposto, PRONUNCIO JAIR DE PAULA, 

qualificado nos autos, o que faço com fulcro no artigo 413 do Código de 

Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o 

Tribunal do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, “caput” do 

Código Penal. P. I. Intime-se o acusado, pessoalmente e por meio de seu 

patrono, acerca desta decisão. Ciência ao MPE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8829 Nr: 939-88.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDUINO DA SILVA ZAMO, NEOLI FÁTIMA BUENO 

ZAMO, ANTÔNIO FIDÉLIS DA SILVA ZAMO, JOSÉ ZAMO, DEJANIRA 

AMARO DOS SANTOS ZAMO, MARIA LUIZA PINZON ZAMO, MÔNICA 

CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Considerando a informações prestadas pelo senhor registrador às fls. 

389/396, em especial a retificação AV-11/566 que se encontra juntada às 

fls. 394, verso dos autos, determino a intimação do exequente Alduino da 

Silva Zamo, por meio de sua patrona, para que se manifeste em 10 dias.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36893 Nr: 1592-75.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEREIRA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerente para manifestar nos autos com relação aos cálculos 

apresentados pelo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28063 Nr: 2209-40.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO, JOSÉ 

ZAMO, DEJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:OAB/MT 19.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR RODRIGUES DE 

VARGAS - OAB:5881/A, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B, 

RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de acordo apresentado ao poder judiciário para homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

o acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e DECLARO SUSPENSO o processo, 

na forma do artigo 922 do Código de Processo Civil, conforme clausula 9 

do acordo de fls. 135/136.

 Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução 

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação.

Decorrido o prazo de suspensão as partes desde já devem ser manifestar 

no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo de 15 dias a contar do término do período de 

suspensão, caso as partes não se manifestem, desde já fica determinado 

o arquivamento do feito.

 Publique-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39181 Nr: 196-29.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEEDS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO RUBENS FRANCO 

TEIXEIRA - OAB:MG 82357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642

 Vistos.

Determino o IMEDIATO cumprimento da decisão proferida às fls. 331.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22307 Nr: 3030-15.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Vistos.

Intime-se a leiloeira, por meio dos endereços eletrônicos de fls. 256, para 

que restitua devidamente atualizado o valor correspondente à comissão 

que foi paga anteriormente.

 Tal restituição pode ser feita diretamente na conta informada nos autos 

sendo que o comprovante deve ser juntado no processo.

Fixo prazo de 10 dias para que seja feita a restituição.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34271 Nr: 2456-50.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 
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OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Sendo assim, declaro perdida a prova testemunhal em relação 

ao depoimento de Alexandre Barcelos Campos vez que o advogado do 

autor não cumpriu o que foi decidido às fls. 191 e não provou em juízo que 

comunicou a renúncia ao mandante. Manifestem as partes se existe ainda 

alguma prova testemunhal a ser produzida no prazo de 10 dias. Decorrido 

o prazo, autos conclusos. P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31950 Nr: 140-64.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, BRASIL DA SILVA, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Vistos.

Conforme solicitado às fls. 263 intime-se o procurador do executado 

acerca da remoção e do depósito do maquinário e expeça-se também 

carta precatória para que seja realizada a avaliação de tais bens.

Defiro o pedido de fls. 264 para autorizar que o senhor João Zucatto retire 

a carta de arrematação a ser expedida em nome da senhora Priscila 

Vanessa Wingenbach da Silva.

 Em relação ao pedido de fls. 265, verso, determino a transferência dos 

valores depositados na conta informada no item 1 da referida petição.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29091 Nr: 155-67.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELISA CASTELA, ROBERTO CASTELA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerente para que providencie os documentos solicitados pela Intermat 

às fls. 165/166, encaminhando diretamente àquele órgão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72791 Nr: 243-95.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:2.059 OAB/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENECI ALVES APOLINARIO - 

OAB:RO/1007

 Vistos.

Trata-se de execução em que a parte exequente afirma que o executado 

quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, 

do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73766 Nr: 619-81.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAMAD PLANEJAMENTO DE MADEIRAS 

LTDA ME, ROZANI GRACIELA DE VILLA, CLAUDIR DA SILVA, VALDINEIA 

TRINDADE DA SILVA, JOSE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Deixo de realizar buscas no sistema INFOJUD, pois a parte interessada 

não demonstra nos autos que realizou diligências a fim de encontrar bens 

do requerido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis.

Assim sendo, indefiro a solicitação.

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 15 dias.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado e não indique bens 

penhoráveis, fica desde já determinada a suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, desde já fica 

determinado o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81248 Nr: 3603-38.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELOIZA DE OLIVEIRA QUEIROZ NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIONILIA DIAS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que inexiste indicação de bens 

nos autos, desta forma INTIMO o exequente para se manifestar em 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1213 Nr: 308-18.2000.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ROSALEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Vistos.

1 – Se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), recebo a apelação.

2 – Tendo em vista que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.
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3 – Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 13638 Nr: 1530-79.2004.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA BEKAFARM LTDA, AGROPECURIA 

ECOFARM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKÁ COLONIZADORA LTDA, ORLANDO 

JOSÉ PADOVANI, CELSO FERNANDES PADOVANI, VILMA LETÍCIA 

PADOVANI, LEOPOLDINA GERALDINA PADOVANI, DIRLEI MARIA 

PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

GUIMARÃES WISZKA - OAB:9958-PR, JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, SANTINO RUCHINSKI - OAB:26.606-A/PR, WILSON 

ROBERTO MACIEL - OAB:5983

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36071 Nr: 766-49.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA AGOSTINHO DE CASTRO FELIX, CF, CARLOS 

EDUARDO FELIX, BLF, SFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO S/A, SERRA DA BORDA MINERAÇÃO E METALURGIA S/A, 

INOVAR TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, 

JOSÉ FRANCISCO NEVES - OAB:9352/MT, PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY - OAB:7042

 Vistos.Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes 

acerca da intimação de fls. 598.Inovar Transportes e Logísticas Ltda. – 

EPP requer o chamamento do feito à ordem tendo em vista a decisão 

proferida no AI n. 1002928.65.2016.8.11.0000 que manteve a decisão que 

reconheceu sua ilegitimidade ativa.Faço um breve relatório do 

ocorrido:Decisão que saneou o processo às fls. 453 acolheu a 

ilegitimidade passiva da empresa Inovar Transportes e Logísticas 

Ltda.Mineração Santa Elina Industria e Comércio S/A interpôs Agravo de 

Instrumento (n. 1002780-54.2016.8.11.0000) requerendo a reforma da 

decisão quanto a exclusão da empresa Inovar do polo passivo da 

demanda (fls. 463/469).Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A 

interpôs Agravo de Instrumento (n. 1002928-65.2016.8.11.0000) 

requerendo a reforma da decisão quanto a exclusão da empresa Inovar 

do polo passivo da demanda (fls. 472/494).Consta às fls. 542/546 acórdão 

do AI n. 1002780-54.2016.8.11.0000 em que a turma por unanimidade 

proveu o recurso para reformar a decisão e manter a Inovar Transportes 

e Logísticas Ltda no polo passivo da ação. Foi acostado às fls. 591/594 

decisão do AI n. 1002928-65.2016.8.11.0000 em que o Desembargador 

Relator negou provimento ao recurso mantendo inalterada a decisão 

agravada. Pois bem.A empresa Inovar Transportes e Logísticas Ltda. – 

EPP afirma que no julgamento do AI n. 1002928.65.2016.8.11.0000 o 

Desembargador Relatou mudou sua convicção ante a negativa de 

provimento do recurso, diferentemente do acordão de 

1002780-54.2016.8.11.0000.Considerando o aparente conflito das 

decisões dos agravos de instrumento transcritos SUSPENDO o curso do 

presente procedimento e por analogia a jurisprudência abaixo colacionada 

DETERMINO que seja oficiado ao Emérito Desembargador Relator 

encaminhando-se a presente decisão, as decisões dos AIs e a petição 

retro para que seja dirimida a contradição.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2300 Nr: 739-86.1999.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILTON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158

 Vistos.

Considerando que a comarca não conta com a atuação de Defensor 

Público, aguardem-se os autos em cartório até que um algum membro volte 

a atuar na comarca.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115338 Nr: 7523-49.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93475 Nr: 3602-19.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA, RODRIGO 

MOURA DE VARGAS, JOÃO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34047 Nr: 2233-97.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIJAVI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, ELISANI 

ANTONIA VOLTI, ANDERSON CESAR FREI ALEXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORATIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 24197-A

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com 

o fim de intimar a parte requerida para que, junte nos autos os dados 

bancários/CNPJ, para expedição do alvará para levantamento dos valores 

penhorados via BACENJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 120951 Nr: 2458-39.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação proposta em que se verifica que a autora pediu 

desistência do feito durante a audiência de conciliação.

Decido.

Tendo em vista a cota ministerial, homologo a desistência e extingo a 

demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Ciência ao MP.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117956 Nr: 1142-88.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para, querendo, se 

manifestarem acerca do laudo pericial de Ref: 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70252 Nr: 3144-70.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR CHAVES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para manifestarem acerca do 

laudo pericial de Ref: 72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70728 Nr: 3371-60.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora para manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 85795 Nr: 798-78.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Francisca de Almeida, AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ASCENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, defensoria publica de comodoro 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Nomeio como Defensor Dativo nos presentes autos o Dr. Otto Marques 

de Souza atuante nesta Comarca, para que realize a defesa do requerido.

 2 – Arbitro ao defensor nomeado o valor de 02 URHs a serem pagas pela 

Defensoria do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que tal órgão 

possuiu orçamento próprio.

 3 – Intime-se pessoalmente o advogado nomeado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98513 Nr: 245-94.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDECY GAMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido da parte requerente (fls. 103), pois tais diligências é 

dever da parte realizar e não a este juízo. Caso as buscas sejam 

negativas, a parte interessada deve prova que fez o que estava ao seu 

alcance antes de solicitar ao juízo meios para localizar o requerido.

Ademais, se a parte se encontra em local incerto e não sabido nada 

impede o requerente de solicitar sua citação por edital.

 P.I. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126165 Nr: 4634-88.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS DOS SANTOS, Cpf: 

03232631274, Filiação: Neide Ribeiro dos Santos, data de nascimento: 

17/04/1995, brasileiro(a), Telefone 69 99990-5756. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO INDICIADO LUCAS DOS SANTOS ACERCA DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA TATIANE 

GARCIA FERNANDES.

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de providências solicitado pela 

autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor de 

TATIANE GARCIA FERNANDES, que teria sido vítima de violência 

doméstica praticada por LUCAS DOS SANTOS. Consta nos autos que o 

autor do fato teria lesionado a vítima.

Despacho/Decisão: Código 126165.Vistos.Trata-se de pedido de 

providências solicitado pela autoridade policial visando aplicar medidas 

protetivas em favor de TATIANE GARCIA FERNANDES, que teria sido 

vítima de violência doméstica praticada por LUCAS DOS SANTOS. Consta 

nos autos que o autor do fato teria lesionado a vítima. Tais medidas visam 

proteger a requerente, sendo que eventual dano sofrido pelo suposto 

agressor se justifica em razão que tal medida objetiva preservar a vida e a 

integridade física da suposta vítima, razão pela qual seu deferimento é 

medida de justiça.Sendo assim, DEFIRO as medidas protetivas em favor da 

vítima DETERMINANDO que LUCAS DOS SANTOS:a) se afaste do lar, 

domicílio ou local de convivência;b) não frequente a casa da ofendida em 

nenhuma hipótese;c) Não se aproxime a menos de 200 metros da 

ofendida;d) Não entre em contato com a ofendida seus familiares ou 

eventuais testemunhas do fato;e) Não mande recados para a vítima. Nem 

por telefone, nem por mensagens e nem por outras pessoas.Importante 

ressaltar que o descumprimento das medidas estabelecidas importará na 
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decretação da PRISÃO PREVENTIVA do autor do fato, nos moldes do 

artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal.No intuito de 

racionalizar os trabalhos, a presente decisão S E R V E C O M O M A N D 

A D O. Intimem-se o suposto agressor e a vitima do teor desta 

decisão.Expeça-se edital para citação do requerido.Cientifique-se o 

Ministério público acerca desta decisão.Comodoro, 23 de agosto de 

2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de DireitoVítima a ser 

intimada: TATIANE GARCIA FERNANDES. Endereço: Rua Idalina Zanete 

Bejarano – Perto da Igreja “só o Senhor é Deus”, cidade de Comodoro/MT. 

Telefone (65) 98104-4417.

Advertência: DEFIRO as medidas protetivas em favor da vítima 

DETERMINANDO que LUCAS DOS SANTOS: a) se afaste do lar, domicílio 

ou local de convivência; b) não frequente a casa da ofendida em nenhuma 

hipótese; c) Não se aproxime a menos de 200 metros da ofendida; d) Não 

entre em contato com a ofendida seus familiares ou eventuais 

testemunhas do fato; e) Não mande recados para a vítima. Nem por 

telefone, nem por mensagens e nem por outras pessoas.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO VICTOR LADEIA, 

digitei.

Comodoro, 23 de agosto de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98901 Nr: 409-59.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDIVA SCHILKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria rural 

por idade híbrida em favor do autor Antônio Flores Rodrigues, no valor de 

um salário mínimo mensal, determinando ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, que implante o benefício previdenciário de aposentadoria 

por idade rural, nos termos do A teor do que dispõe o Provimento n.º 

20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: ELDIVA 

SCHILKE2.Benefício concedido: Aposentadoria por Rural Híbrida3.Data do 

início do benefício: 30/05/2016.4.Renda mensal inicial: Um salário 

mínimoCondeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado 

da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do 

requerimento administrativo, aplicando-se para a atualização da 

condenação os critérios de pagamento de juros moratórios e de correção 

monetária os critérios previstos no art. 1º-F da lei 9494/97.Condeno, ainda, 

o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre as parcelas vencidas. Deixo de condenar o requerido em custas e 

despesas processuais. Em atenção ao artigo 475, § 2º, do Código de 

Processo Civil, deixo de remeter os autos a instância superior para 

reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que 

evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas.Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se o feito, 

com as baixas e cautelas estilares.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comodoro/MT, 20 de 

outubro de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000500-98.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ZANELLA LTDA (REQUERENTE)

BRUNO DE SOUZA SCHIMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000500-98.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: AGRICOLA ZANELLA LTDA REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos. As partes são legítimas e estão bem representadas em juízo. Na 

contestação não foram suscitadas preliminares, e não vislumbro qualquer 

nulidade ou irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito por 

saneado. Fixo como ponto controvertido decidir se o produto transportado 

era originário da produção rural ou sofreu processo de industrialização. 

Ressalto que o ônus da prova seguirá a regra geral do artigo 373 do CPC. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Caso 

a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol de 

testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001134-94.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA (ADVOGADO(A))

ANDREIA BALMANT DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001134-94.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

ANDREIA BALMANT DA SILVA RÉU: INSS Vistos. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no 

caso dos autos a demanda foi proposta contra o INSS e considerando que 

não existe órgão da procuradoria federal nesta comarca deixo de 

designar audiência de conciliação (CPC art. 334, §4º). Cite-se o réu, com a 

remessa dos autos, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita para a parte autora. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Intimem-se. Comodoro. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001105-44.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE KERCHE DO AMARAL MARTIN (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO LINO SIMAO (ADVOGADO(A))

ZUQUETTI & MARZOLA PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA. 

(AUTOR(A))

CATIANE FELIX CARDOSO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE NOVO 

COMODORO - APRCNC (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO ZORZI (RÉU)

OUTROS - PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS (RÉU)

JULIANO SOUZA QUEIROZ (RÉU)

JULIANO DA POUSADA (RÉU)

NEGUINHO DE TAL (RÉU)

DECIO ANSELMO GUIMARÃES (RÉU)

PATRIK FRITZ (RÉU)

GUNTER DE TAL (RÉU)

LUIZ FRITZEN (RÉU)

SAMUEL FERNANDES LOPES (RÉU)

 

Fica a parte intimada a comprovar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001151-33.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BBA S.A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ADRIANO MAROSTICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001151-33.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO ITAU BBA S.A. REQUERIDO: HELIO ADRIANO 

MAROSTICA Vistos. I - Faculto o prazo de 05 (cinco) dias, para o fim de a 

presente deprecada ser aditada, devendo ser apresentada carta 

precatória devidamente assinada (fisicamente ou de forma digital) pelo 

juízo deprecante. II - Decorrido o prazo sem manifestação, devolva a 

presente à comarca de origem com as nossas homenagens. III - 

Apresentado nos autos a carta precatória devidamente assinada, 

venham-me conclusos. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77772 Nr: 2275-73.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES NEVES DE SOUZA, ISDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER SILVESTRE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a possibilidade de conciliação, postergo análise dos pedidos das 

partes, pelo que designo audiência de conciliação para o dia 30 de 

novembro de 2018, às 13h00min, a ser realizada no Núcleo de Solução de 

Conflitos desta Comarca.

Intimem-se as partes.

Acaso infrutífera, intimem-se as partes para que especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105143 Nr: 3158-49.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO ACRE - OAB:

 Ante o exposto, com espeque no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, 

determino a REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA 

PENA DO RECUPERANDO EDILSON AUGUSTO DOS ASNTOS DO 

SEMIABERTO PARA O FECHADO. Em consequência, com fulcro no art. 

127 da LEP, DECRETO a perda, em desfavor do penitente, de 1/3 (um 

terço) dos dias de pena por ele remidos, até a data deste decisum.“Art. 

127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do 

tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem 

a partir da data da infração disciplinar”.Nessa toada:“(...). 6. A partir da 

vigência da Lei n.º 12.433, de 29 de junho de 2011, que alterou a redação 

ao art. 127 da Lei de Execuções Penais, a penalidade consistente na 

perda de dias remidos pelo cometimento de falta grave passa a ter nova 

disciplina, não mais incidindo sobre a totalidade do tempo remido, mas 

apenas até o limite de 1/3 (um terço) desse montante, cabendo ao Juízo 

das Execuções, com certa margem de discricionariedade, aferir o 

quantum, levando em conta "a natureza, os motivos, as circunstâncias e 

as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de 

prisão", consoante o disposto no art. 57 da Lei de Execuções Penais. 

(...)”. (STJ, HC 203956/RS - HABEAS CORPUS 2011/0085687-5, 

Relator(a): Ministra LAURITA VAZ, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, 

Data do Julgamento: 06/03/2012, Data da Publicação/Fonte: DJe 

19/03/2012).Nessa senda, vistas às partes para que se manifestem 

quanto ao cálculo de ref. 124.Após, conclusos para 

homologação.Expeça-se o necessário.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84335 Nr: 456-67.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDNN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Homologo a renúncia da advogada intimada anteriormente e, nomeio como 

curadora especial a douta advogada Rosangela Bordinhão Baiaroski da 

Silva OAB 17.40, devendo a mesma ser intimada pessoalmente da 

presente nomeação, para que dê o devido impulsionamento ao feito.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 18 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106347 Nr: 3724-95.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Defiro conforme requerido pelo Ministério Público.

Determino a suspensão do feito, pelo prazo de 30(trinta) dias.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 18 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121105 Nr: 2525-04.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE AZAMBUJA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a Maria 

de Azambuja Ferreira no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário. Ante o requerimento administrativo realizado pela 

requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por idade, desde 

a data de 01 de dezembro de 2017. Tendo em vista a verossimilhança 

dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente 

no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 
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concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e 

caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos 

nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos.P. I. 

C.Comodoro-MT, 18 de outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118838 Nr: 1516-07.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR LUCCHESI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a Cezar 

Lucchesi Filho no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º (décimo 

terceiro) salário. Ante o requerimento administrativo realizado pelo 

requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por idade, desde 

a data de 12 de agosto de 2016. Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e 

caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos 

nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos.P. I. 

C.Comodoro-MT, 18 de outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122051 Nr: 2968-52.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a José 

Ferreira da Fonseca no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário. Ante o requerimento administrativo realizado pelo 

requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por idade, desde 

a data de 29 de março de 2018. Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e 

caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos 

nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos.P. I. 

C.Comodoro-MT, 18 de outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77077 Nr: 2007-19.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, KEILA DE CARVALHO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na exordial para o fim de CONDENAR o requerido a 

CONCEDER o benefício de Auxílio Doença no importe de 91% (noventa e 

um por cento) do salário-de-benefício em favor da parte autora, desde o 

requerimento administrativo em 05/11/2012, bem como CONVERTER em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) no importe de 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício a partir da data estipulada 

no laudo pericial, ou seja, 04/11/2015. Tendo em vista a verossimilhança 

dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente 

no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso de apelação contra o valor fixado a 

título de honorários periciais, expeça-se certidão no valor fixado nos autos 

em favor do perito nomeado aos autos para que este providencie a 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso nos moldes do art. 507, §3º, 

CNGC/MT.Sentença não sujeita a reexame necessário. Com o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.P. I. C.Comodoro/MT, 18 de outubro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118340 Nr: 1297-91.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVON RAMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na exordial para o fim de CONDENAR o requerido a 

CONCEDER o benefício de Auxílio Doença no importe de 91% (noventa e 

um por cento) do salário-de-benefício em favor da parte autora, desde o 

requerimento administrativo em 05/11/2012, bem como CONVERTER em 

Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) no importe de 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício a partir da data estipulada 

no laudo pericial, ou seja, 04/11/2015. Tendo em vista a verossimilhança 

dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente 

no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Não havendo recurso de apelação contra o valor fixado a 

título de honorários periciais, expeça-se certidão no valor fixado nos autos 

em favor do perito nomeado aos autos para que este providencie a 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso nos moldes do art. 507, §3º, 

CNGC/MT.Sentença não sujeita a reexame necessário.Com o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.P. I. C.Comodoro/MT, 18 de outubro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37695 Nr: 2394-73.2011.811.0046

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRELÉTRICA COMODORO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, FELIPE ZORZAN ALVES - OAB:182184/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT, RODRIGO SEMPIO FARIA - OAB:8.078

 Certifico que fora penhorado o valor de R$ 8.147,62 à fl. 406. Certifico 

que há um valor capital de R$ 5.528,69 vinculado à conta judicial deste. 

Certifico que em consulta ao processo não fora localizado o comprovante 

de transferência do valor penhorado pelo Banco do Brasil. Certifico, a 

propósito da determinação para levantamento de valores por alvará de fl. 

432, que não há dados nos autos para confecção do expediente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61297 Nr: 3102-89.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMPOS DE 

JULIO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITODE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE DE MATO GROSSO, NOEMI 

LOPES PARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ANTONIAZZI - 

OAB:OAB/RO 375-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 Pelo exposto, nos termos do inc. I, do art. 487, CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial e 

PROCEDENTE a denunciação da lide e por consequência: I – CONDENO a 

parte requerida Cooperativa de Crédito de livre Admissão de Associados 

do Sudoeste do Mato Grosso a restituir o valor de R$ 15.046,33 (quinze 

mil, quarenta e seis reais e trinta e três centavos) ao autor, a serem 

corrigidos com juros a partir da citação e correção monetária da data de 

cada compensação. Os juros serão de 1% (um por cento) ao mês e a 

correção monetária pelo INPC.II – CONDENO a parte requerida Cooperativa 

de Crédito de livre Admissão de Associados do Sudoeste do Mato Grosso 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em 

honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do art. 98, CPC. III – CONDENO a denunciada 

Noemi Lopes Pardim a reembolsar a denunciante o valor por ela 

despendido em virtude da condenação acima.Após, o trânsito em julgado, 

não sendo requerido cumprimento de sentença em 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos.P. I. C.Comodoro-MT, 18 de outubro de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 2487 Nr: 19-56.1998.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DE PAULA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETIENNE DE ALBUQUERQUE 

PALHANO FILHO - OAB:2844/MS

 Cientifique-se, outrossim, o exequente que o mesmo deverá acompanhar 

a diligência e disponibilizar os meios necessários para a efetivação da 

remoção dos bens que lhes serão entregues; XI - Não pretendendo a 

adjudicação, intime-se o exequente para fins do art. 880 do CPC, podendo 

requerer a alienação particular do(s) bem (ns) penhorado(s), também no 

prazo de 05 dias;Após, conclusos para ulteriores deliberações. 

Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 17 de outubro de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87737 Nr: 1432-74.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON GOMES DA SOLEDADE, CELIO DE 

AVELAR SALES, JOÃO MARIA MARIANO DA SILVA, AILTON DE JESUS 

CARDOSO, PEDRO SOUZA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

Homologo a desistência das testemunhas.

Ainda, tendo em vista que o denunciado Ailton de Jesus Cardoso 

devidamente intimado deixou de comparecer em juízo, decreto a sua 

revelia, nos termos do artigo 367, do CPP.

Declaro encerrada a instrução.

Com a devolução das missivas, ou escoado o seu prazo, vistas às partes 

para apresentação de alegações finais.

Por fim, cumpra-se conforme já determinado no que tange ao 

desmembramento do acusado Pedro Souza de Almeida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33325 Nr: 1511-63.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:OAB/RJ 160.435

 Certifico que o processo encontra-se no seguinte estado: aguardando 

expedição de alvará de levantamento de valores. Certifico ainda que 

existem 13 (treze) contas judiciais vinculadas a este, com os seguintes 

valores de capital: a) 9 (nove) contas com R$ 440,72 (quatrocentos e 

quarenta reais e setenta e dois centavos); b) R$ 5.729,36 (cinco mil 

setecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos); c) R$ 7.492,24 
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(sete mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos); 

d) R$ 1.787,38 (mil setecentos e oitenta e sete reais e trinta e oito 

centavos e; e) R$ 3.281,44 (três mil duzentos e oitenta e um reais e 

quarenta e quatro centavos). Certifico que em consulta ao processo não 

foram encontrados os dados para confecção do expediente. Por fim, 

certifico que dado à diversidade de depósitos, não fora possível identificar 

se ainda há valores pendentes de vinculação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111111 Nr: 5750-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 111111

Vistos.

Considerando que o patrono peticionante é defensor dativo, intime-se a 

parte autora pessoalmente para que forneça o novo endereço do 

requerido em 05 (cinco) dias ao advogado peticionante.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 18 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40604 Nr: 1618-39.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBC - TRANSPORTE BRASIL CENTRAL LTDA ME, KATIA 

COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Ficam as partes intimadas a esclarecer o valor a ser levantado pelo 

alvará tendo em vista a certidão de fl. 339.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69256 Nr: 2471-77.2014.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta nos termos do 

inc. I, do art. 487, CPC, acolho o pedido inicial e DECRETO O DIVÓRCIO DO 

CASAL LITIGANTE, rompendo-se o vínculo matrimonial existente entre 

AURELI PAULINA DE BRITO e CLEVERSÃO ALVES. Ademais, fica 

consignado que a requerente voltará a usar o nome de solteira qual seja: 

ARIELI PAULINA DE BRITO. Oficie-se ao Cartório de Registro Civil 

competente, no sentido de providenciar as necessárias 

averbações.Expeçam-se os mandados pertinentes. ARBITRO 02 URH pelo 

múnus exercido pelo advogado dativo. Expeça a competente certidão, 

sendo que o valor a ser pago será aquele vigente a época do pagamento, 

ou seja, deverá corresponder a última atualização da Unidade Referencial 

de Honorários Advocatícios da OAB – Ap. 136774/2015, Desa. Antônia 

Siqueira Gonçalves, segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 14/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018.Condeno o requerido em 

custas processuais. Deixo de condenar a parte requerida em honorários 

advocatícios à Defensoria Pública, tendo em vista que, a Emenda 

Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria 

Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o 

pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor [TJ/MT - AgR 

25747/2016]. Após, com o trânsito em julgado, e satisfeitas as custas 

processuais, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.P. I. 

C.Comodoro-MT, 05 de outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100866 Nr: 1310-27.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINA PELLEGRINO SANCHEZ, JOSÉ 

APARECIDO SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 100866

Vistos.

 Tendo em vista o teor da certidão retro, intimem-se a parte exequente, por 

meio de seu advogado constituído, para apresentar o novo endereço da 

parte executada no prazo de 30 (trinta) dias [art. 218,§1º, CPC].

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 18 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40433 Nr: 1446-97.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELIA APARECIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SCHAHIN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696-MG

 Código nº 40433

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Clelia Aparecida 

Santos em face do Banco BCV S/A, ambos devidamente qualificados.

Apresentada impugnação pelo executado às fls. 187/199.

À fl. 203 manifestou-se a exequente.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo em vista a concordância da exequente, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pela executada.

Expeça-se alvará para liberação dos valores depositados à fl. 198 em 

favor da exequente.

Tendo sido satisfeitas todas as obrigações objetos dos presentes autos, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art. 924, inciso II c/c art. 925, ambos do CPC.

 Sem custas ou honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 18 de outubro de 2018.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29903 Nr: 972-34.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095 MT, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:OAB/PE 23748

 (...).Para tanto, designo a perícia médica para o dia 07 de dezembro de 

2018 às 14h40min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo a parte 

autora ser intimada para a realização do exame. O respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação do exame médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 

(cinco) dias, a indicação de assistentes técnicos. Com a juntada do laudo, 

às partes para impugnação, em 15 (quinze) dias.Em seguida, autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.Comodoro-MT, 18 de 

outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16713 Nr: 1715-83.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CADORE NETO, DENISE MARIA 

SEFRIN CADORE, ROGEMAR CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 Código nº 16713

Vistos.

Intime-se a parte exequente, para que promova o andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 18 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 15366 Nr: 583-88.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CADORE NETO, DENISE MARIA SEFRIN 

CADORE, ROGEMAR CADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ROGÉRIO UEBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.Condeno os 

requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro, em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Publique-se. Intimem-se. Escoado o 

prazo recursal, cert i f ique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se.Translade-se cópia desta sentença ao processo 

executivo.Cumpra-se.Comodoro, 18 de outubro de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18086 Nr: 2798-37.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A, AFONSO DECANINI NETO, 

LUIZ FERNANDO DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:OAB/MT9.123, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT, FERNANDO 

TARDIOLI LUCIO DE LIMA - OAB:206727, LUIZ FERNANDO DECANINI - 

OAB:6865A, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B, Paulo Fernando 

Schneider - OAB:8117-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA OLIVEIRA COSTA - 

OAB:3445, MÁRIO CESAR TORRES MENDES - OAB:2.305/RO, WATSON 

MULLER - OAB:2835

 Certifico que conforme a Certidão retro, fica a parte exequente intimada 

para a retirada da peça processual em secretaria. E, para constar lavrei a 

presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61850 Nr: 3719-49.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V.J.B. CAMPOS TRANSPORTES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S.A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Certifico que o beneficiário do alvará é a própria parte requerida, 

conforme decisão de fl. 135-V. Certifico ainda que decorreu o prazo para 

a parte interessada impugnar referida decisão. Por fim, certifico que 

encontra-se vinculado ao processo o valor capital de R$ 23.637,51 (vinte 

e três mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos), 

contudo, não fora possível identificar se existem outros valores a serem 

vinculados, assim, fica a parte interessada intimada a querendo 

manifestar-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31572 Nr: 2552-02.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMAR GIONGO, SADI LUIZ PICCININ, SADI 

LUIZ PICCININ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Proceda-se a liberação dos valores depositados em juízo (fls. 83/84) em 

favor da Fazenda municipal (fl. 86).

Intime-se o Ministério Público, para no prazo de 15 dias, manifestar-se no 

feito, requerendo o que entender cabível ao prosseguimento da ação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88933 Nr: 1843-20.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON ALAN MIOTTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por tudo mais que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 66 da Lei n.º 4.728/65 e no Decreto-lei n.º 911/69, JULGO 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do Requerente o domínio e 

a posse plena e exclusiva do bem descrito e caracterizado na inicial, 
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tornando definitiva a liminar deferida.O Requerente deverá aplicar o 

produto da venda no pagamento de seu crédito, tudo conforme o art.2º do 

Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 

2004.No mais, determino que as multas existentes sobre o veículo, 

advindas do tempo em que o mesmo ficou em posse do requerido, ficarão 

a cargo daquele que praticou as infrações.Oficie-se ao Detran-MT, 

comunicando estar o Requerente autorizado a proceder à transferência a 

terceiro que indicar.Condeno a Parte Requerida ao pagamento das custas 

e despesas processuais e honorários advocatícios que com fundamento 

no art. 85, §2º do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.Transitada em julgado, arquive-se, sendo desnecessária a 

intimação da Parte Requerida em face da revelia.P.R.I.CComodoro/MT, 19 

de outubro de 2018.Antonio Carlos Pereira Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103558 Nr: 2469-05.2017.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Homologo a renúncia da advogada intimada anteriormente e, nomeio como 

curadora especial a douta advogada Edilamar Aparecida Rampanelli OAB 

12200, devendo a mesma ser intimada pessoalmente da presente 

nomeação para que dê o devido impulsionamento ao feito.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 19 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105431 Nr: 3282-32.2017.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Tendo em vista a petição de ref. 46, esclarecer que a nomeação da 

causídica é para que patrocine os interesses da parte autora.

 Após, intime-se o causídico para se manifestar-se no feito, no prazo de 

15 dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120154 Nr: 2065-17.2018.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Kiper

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UOF Posto Fiscal Josafá Jacob (XII de outubro 

MT/RO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS TOSTA FEITOSA - 

OAB:8514, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar ajuizada por 

Claudio Kiper em desfavor de UOF Posto Fiscal Josafá Jacob (XII de 

outubro MT/RO) todos devidamente qualificados.

Juntou documentos.

 Após cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora de ref. 23.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Tendo em vista que parte autora requer a desistência da ação antes da 

apresentação de contestação pela parte requerida, desnecessária a 

intimação do requerido conforme norma processual civil.

 No caso em tela, conforme se verifica nos autos, a citação do requerido 

nem chegou a se efetivar, e, portanto sequer foi oportunizado prazo para 

apresentação de contestação, não havendo, portanto, necessidade de 

intimação do requerido para que seja deferida a desistência da presente 

ação.

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. C.

Comodoro-MT, 19 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89900 Nr: 2176-69.2016.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JÚLIO KRIGNL, JUSSARA REBELLO 

FLORES KRIGNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULCINEIA BISI - OAB:59743

 VISTOS

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por JOSÉ JÚLIO KRIGNL 

e JUSSARA REBELLO FLORES KRIGNL em face de CLARICE CORTES.

 Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110536 Nr: 5503-85.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, Marcus Vinicius Esbalqueiro - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Homologo a renúncia da advogada intimada anteriormente e, nomeio como 

curador especial o douto advogado Osmar Luiz Pretto OAB 20.696 

devendo o mesmo ser intimado pessoalmente da presente nomeação para 

que dê o devido impulsionamento ao feito.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 19 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110520 Nr: 5493-41.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, Marcus Vinicius Esbalqueiro - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Homologo a renúncia da advogada intimada anteriormente e, nomeio como 

curadora especial a douta advogada Edilamar Aparecida Rampanelli OAB 

12200, devendo a mesma ser intimada pessoalmente da presente 

nomeação para que dê o devido impulsionamento ao feito.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 19 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98721 Nr: 344-64.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Determino a suspensão do feito pelo prazo de 6 (seis) meses, para o fim 

de diligenciar no sentido de localizar o atual endereço do requerido.

 Decorrido o prazo solicitado, intime-se o requerente para que promova o 

andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e 

seguintes da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105053 Nr: 3116-97.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ALIPIO SATIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO ACRE - OAB:, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - 

OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Proceda-se a Serventia a retificação do cálculo de pena, conforme 

requerido pelo Ministério Público, ref. 238.

Após, vistas as partes, para manifestação em 05 dias, voltando-me, em 

seguida, os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78420 Nr: 2533-83.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE DA SILVA MENDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA A. FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Diante da emenda realizada à ref. 77, proceda-se a inclusão do ente 

público no polo passivo da demanda, com a devida retificação.

Cite-se a parte requerida, para, querendo, responder a ação, no prazo de 

15 dias, nos termos do art. 335 e ss do CPC, sob pena de confissão e 

revelia.

Com a resposta, àréplica, em igual prazo.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 124544 Nr: 3951-51.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO ALVES DO NASCIMENTO, RILDO 

CAMPOS LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709, LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - 

OAB:23.071-B/MT, VINICIUS CASTRO - OAB:10044

 Ante o exposto, à míngua de novos elementos que modifiquem os 

fundamentos ensejadores da custódia de HAROLDO ALVES DO 

NASCIMENTO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva.Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas e 

interrogatório dos denunciados, com prazo de 30 dias.Escoado o prazo 

das missivas, declaro encerrada a instrução processual, pelo que abra-se 

vistas as partes para apresentação de alegações finais, no prazo 

sucessivo de 05 dias, iniciando-se pela acusação, não obstante a 

possibilidade de juntada das mesmas no estado em que o feito se 

encontrar, nos termos do art. 222, §2º do CPP. Intimem-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98208 Nr: 57-04.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela 

interposta por Antônio Alves Guimarães em face do Governo do Estado de 

Mato Grosso e Município de Nova Lacerda/MT todos devidamente 

qualificados.

 Exarada sentença de procedência dos pedidos constantes na exordial, 

irresignado, apresentou o Governo do Estado do Mato Grosso recurso e 

razões de apelação.

É o relato do necessário.

 Tendo em vista que incumbe ao relator apreciar o pedido de gratuidade de 

justiça em grau de recurso conforme dispõe o art. 99, §7º, CPC, DEIXO de 

analisar pedido de assistência judiciária gratuita porventura existente.

 Certifique-se a tempestividade do recurso e razões de apelação 

apresentado nos autos. Se intempestivo, desde já ressalto que o controle 

da admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo órgão ad 

quem, DEVENDO OS AUTOS ser remetidos após a apresentação de 

contrarrazões ao recurso de apelação ou o decurso do prazo para tanto.

 Em seguida, intime-se o apelado mediante publicação no DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO/REMESSA DOS AUTOS – art. 412, § 5º, I, 

C.N.G.C/MT para oferecer contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC. Empós, certifique-se 

a tempestividade ou o decurso do prazo para apresentação.

 Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.010, §2º, do CPC. Se 

apresentado recurso por parte deste, desde já DETERMINO a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Cumpridas as formalidades acima e comprovado a implantação do 

benefício concedido nestes autos, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90188 Nr: 2261-55.2016.811.0046

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATIAS NERES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH CAROLINE MENDES 

PINHEIRO - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 ISTO POSTO, acolho a presente impugnação para a não concessão do 

benefício da Assistência Judiciária nos autos principais ao 

impugnado/autor JUAREZ VASCONCELOS, que deverá proceder ao 

recolhimento do preparo e taxa judiciária, tanto que transitada em julgado 

esta decisão, sob pena de extinção do processo principal.Como se trata 

de incidente processual  não há que se fa lar  em 

sucumbência.Translade-se da presente decisão para o feito em 

apenso.Após o trânsito em julgado, e cumpridas as formalidades legais, 

desapensem-se e arquivem-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85234 Nr: 676-65.2016.811.0046

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS DOMINGOS DE ASSIS, MIRIAN DA SILVA BENS 

DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELEI FATIMA STASZAK, JAINO GOTARDO 

DE AQUINO, JANETE GOTARDO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 VISTOS.

Superada a fase postulatória, intimem-se as partes para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Após, autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71833 Nr: 3803-79.2014.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FN EVENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA 

- POSTO FISCAL JOSAFÁ JACOB, SECRETARIA DA FAZENDA 

ESTADUAL - SEFAZ / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA FERRARI 

SILVEIRA - OAB:219954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de ref. 47.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 19 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85871 Nr: 821-24.2016.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA E CIA LTDA.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HONORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:1706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 VISTOS.

Homologo a renúncia da advogada intimada anteriormente e, nomeio como 

curadora especial a douta advogada Marineusa de Oliveira OAB 23.952, 

devendo a mesma ser intimada pessoalmente da presente nomeação para 

que dê o devido impulsionamento ao feito.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 19 de outubro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001133-12.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL LEIANE VIEIRA (ADVOGADO(A))

PATRICIA ECHER (ADVOGADO(A))

HELENA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

ROGERIO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001133-12.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

HELENA RODRIGUES DE SOUZA RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

VISTOS. Determino que a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias: I - 

Comprove a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC (contracheque, CTPS ou outro 
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documento capaz de demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou 

recolha as devidas custas processuais em 15 (quinze) dias. Se recolhida 

as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para 

que seja certificado se houve o devido recolhimento. II - Proceda com a 

emenda à inicial retificando o valor da causa conforme preceitua o art. 

292, VI, CPC tendo em vista que o valor apontado na exordial não incluiu o 

valor da arrematação do imóvel que é o benefício patrimonial a ser 

auferido em caso de êxito na demanda. III - Cientifique-se na oportunidade 

o autor que o não cumprimento ocasionará no indeferimento da petição 

inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo único, CPC e, no caso de 

não recolhimento será cancelada a distribuição, nos moldes do art. 290, 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001142-71.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001142-71.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: ARIANE 

QUEIROZ DOS SANTOS VISTOS. Determino que a parte autora no prazo 

de 15 (quinze) dias: I - Descreva de forma pormenorizada as parcelas 

vincendas considerando que, o saldo em aberto foi descrito de forma 

genérica sem apontar quantas parcelas encontram-se vincendas. II - 

Proceda com a emenda à inicial retificando o valor da causa tendo em 

vista que o valor da causa deve corresponder ao saldo em aberto, 

incluindo as prestações vencidas e não pagas e as vincendas ou 

comprove que houve o devido apontamento. III – Indefiro de plano a 

assistência judiciária gratuita em virtude de se tratar de instituição 

financeira, devendo o autor recolher as custas processuais. IV - 

Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento ocasionará 

no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, 

parágrafo único, CPC, bem como no cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, CPC. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-16.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOS SANTOS DA COSTA (REQUERIDO)

 

Intimar as partes da nova data de audiência, designada para o dia 

12/11/2018 às 15:30min.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78283 Nr: 2491-34.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAMAR AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a 

ré Edilamar Augusto da Silva, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 

147, caput, do Código Penal.PASSO À DOSIMETRIA DA PENAA pena 

prevista para o crime de ameaça, nos termos do artigo 147, “caput”, CP é 

de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:i) a 

culpabilidade da ré foi intensa, pois possuía à época dos fatos plena 

consciência dos seus atos, não havendo nos autos qualquer indício de 

excludente, dele exigindo-se conduta diversa; ii) a ré apesar de ter 

histórico policial, o mesmo não é tido em seu desfavor, segundo o que 

consta da Súmula 444, do STJ;iii) conduta social não apresenta fato 

desabonadores;iv) sua personalidade é tida normal;v) os motivos do crime 

não são justificáveis; vi) as consequências do crime não foram 

graves.Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas 

FIXO A PENA-BASE em 01 (um) mês de detenção.Ausentes agravantes e 

atenuantes.Ausentes também qualquer causa de aumento ou diminuição 

de pena que possa alterar a reprimenda imposta, razão pela qual fixo a 

pena DEFINITIVA em 01 (um) mês de detenção.O regime de cumprimento 

de pena deverá ser o ABERTO, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, 

alínea “c” do Código Penal.Deixo de proceder à substituição da pena nos 

termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o réu não 

preenche os requisitos para concessão da benesse legal, eis que o delito 

foi cometido com grave ameaça à pessoa.Deixo de aplicar ainda a 

suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77, inciso III, do 

Código Penal.Transitada em julgado as condenações, lance-se o nome da 

ré no rol dos culpados, bem como expeça-se Guia de Execução Penal 

Definitiva, encaminhando-as à Vara de Execuções Penais deste Juízo.(...)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-36.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS SELZLER KLAHOLD (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000196-36.2017.8.11.0046. REQUERENTE: NICHOLAS SELZLER 

KLAHOLD REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Dispensado o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte autora pretende que: a 

requerida se abstenha de cobrar os créditos fundados nos contratos 

140992 e 140993; a declaração de inexigibilidade de tais créditos, vez que 

cumpriu a obrigação; a condenação ao pagamento da diferença entre o 

valor pago e efetivamente devido. Apresenta planilha de repetição do 

indébito. Afirma que a requerida cobrou juros abusivos nas parcelas 

pagas em atraso e nas parcelas pagas adiantas não fora conferido o 

desconto devido. Na contestação, a requerida afirma que: o reclamante 

possui parcelas atrasadas por 99 dias, referente às compras que efetuou 

em 04/01/2017; que os produtos foram adquiridos em 10 vezes sem juros, 

portanto há incidência de juros quando as parcelas são pagas em atraso; 

algumas parcelas foram pagas em atraso de até 82 dias. Examinada a 

prova dos autos vejo que não há provas do alegado pelo requerente, o 

que torna inviável o acolhimento do pedido de inexigibilidade de crédito e 

condenação do pagamento do indébito. Ora, embora tenha tido o autor 

toda a oportunidade de produzir prova acerca dos fatos descritos na 

inicial, não pugnou pela dilação probatória (fls. 75). No caso dos autos é 

aplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o reclamante 

se encaixa no conceito legal de consumidor (artigo 2º, CDC). Acerca do 

ônus da prova dispõe o artigo 6º, inciso VII do CDC que são diretos do 

consumidor: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências”. A verossimilhança das 

alegações é aparência da verdade, não exigindo sua certeza. Já a 

hipossuficiência é examinada através da capacidade técnica e informativa 

do consumidor, de suas deficiências neste campo para litigar com o 

fornecedor. Não há de se falar em inversão do ônus da prova, uma vez 

que o consumidor, nos presentes autos, não é hipossuficiente. Explico: O 

reclamante é servidor do Poder Judiciário, tendo conhecimento das 
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normas jurídicas, uma vez que formado em direito e advogava em período 

anterior a posse. Portanto, não há de falar em hipossuficiência, uma vez 

que possui a habilidade entender o negocio jurídico que está contratando. 

Verifico, ainda, que não há de se falar em verossimilhança das alegações, 

tendo em vista que a inicial está confusa e o fato do próprio autor informar 

que possui parcelas em atraso referente ao contrato de n. 140992. Às fls. 

58/59 o requerente discrimina o desconto que deveria ter sido creditado 

em seu favor ante o pagamento antecipado nos itens a, b, c, d e e, bem 

como o valor cobrado a maior em relação a cobranças abusivas (item f). 

Nestas circunstâncias, forçoso é convir que não há prova e tampouco 

qualquer verossimilhança nas alegações da parte que não descrimina 

como o desconto foi calculado, já que não consta nos autos nenhum 

documento no sentido de que se as parcelas fossem pagas de forma 

antecipada teria o aludido abatimento. Saliento que as planilhas de cálculos 

realizadas de forma unilateral não possui o cordão, por si só, de 

demonstrar eventual cobrança a maior. O artigo 333 do Código de 

Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo do seu direito, ocorre que o reclamante não logrou êxito 

em comprovar a ocorrência da cobrança indevida por parte do requerido. 

Ressalto, ainda, que a Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça dispõe: 

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si 

só, não indica a abusividade”. Para que haja abusividade deve existir 

prova cabal da desvantagem exagerada do consumidor, o que não ocorre 

no caso concreto. No caso dos autos não verifico qualquer abusividade 

aos juros. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com 

resolução de mérito nos termos do artigo 478, inciso I do Código de Defesa 

do Consumidor. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 não há de se falar 

em condenação em custas e honorários advocatícios. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo. P.R.I.C. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 110/2018-CJA

O Doutor Ednei Ferreira dos Santos, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Jaciara Estado de Mato Grosso em Substituição Legal , e uso 

de suas atribuições ,

 CONSIDERANDO que a servidora Audyrlene Rocha Almeida, matrícula 

2865 Técnico Judiciário PTJ, designada Gestora Administrativa 2, estará 

afastada de suas funções por motivo férias regulamentares, no período 

de 26 de novembro a 15 de dezembro de 2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidor(a) SIMONE APARECIDA DA SILVA, matrícula n. 

8489, auxiliar Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora 

Administrativa 2, no período de 26 de novembro a 15 de dezembro de 

2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 17 de outubro de 2018

Ednei Ferreira dos Santos

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Em Substituição Legal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002098-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. S. (ADVOGADO(A))

I. A. D. S. (REQUERENTE)

V. C. S. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. D. S. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001963-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

F. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. B. M. L. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001653-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CANDIDA ALVES DOS SANTOS (RÉU)

ADVAIR ALVES DOS SANTOS (RÉU)

JOAO ALVES DOS SANTOS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001766-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001766-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 79082 Nr: 1834-69.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO TICIANEL, MARLENE SMERDEK 

TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 
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parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a informação retro, 

referente a não localização do Carta Precatória no Juízo Deprecado, uma 

vez que, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora retirou a 

via da CP para providenciar sua distribuição (ref. 54), porém, não 

comprovou nos autos a devida distribuição, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 97044 Nr: 4682-92.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ed Wilson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 91588 Nr: 2171-24.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.M.V. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, HENRIQUE 

MEIRA DOS SANTOS, SANDRA ROSANE BOTTURA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA TEIXEIRA LOPES - 

OAB:332011

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes acerca da audiência redesignada para o dia 12/12/2018, às 

1 4 : 0 0  h o r a s ,  n o s  a u t o s  d a  C a r t a  P r e c a t ó r i a  n . º 

1004548-35.2018.8.110003, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis - MT, conforme informação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 11710 Nr: 615-75.2003.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SEVERO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, MARIA AUGUSTA PERES MIRANDA - 

OAB:164.570/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8941 Nr: 1104-83.2001.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITÃO DA ROCHA, ANTONIO 

MILITÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núbia da Silva Gomes de 

Almeida - OAB:142.305, RUY RIBEIRO - OAB:12010/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 171,46, para 

recolhimento de guia de custas, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 110/111. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 243 Nr: 28-73.1991.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELSO SOARES, Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA, JOÃO BORGES FILHO, CLOVIS FIGUEREDO 

CARDOSO, ARNILDO HELMUT SULZBACHER, AREDSON ESTEVAM DE 

MIRANDA, JOSÉ ANTONIO SCARPIM, VALTER ANTONIO SOARES, 

ABIEZER FERREIRA DA SILVA, IRON REZENDE ANDRADE, VICENTE DE 

PAULA GOMES, SEBASTIÃO MARTINS SEVERINO, JURANDIR PEREIRA DA 

SILVA, ADEMIR CEZARIO DE OLIVEIRA, ADEMIR PASSARELLI, JOSE 

PIRES MASSARIOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, GIOVANI 

BIANCHI - OAB:6641/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT, 

VICENTE BEZERRA NETO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 78684 Nr: 1710-86.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E 

CONSTRUTORA TURATTI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Carneiro - 

OAB:19.366 - MT

 Nos termos do Provimento n.º 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes, acerca da perícia agendada 

para o dia 20/11/2018, às 14h:00min, que se realizará na Sede da 

Empresa autora, a Rua Francisco Martelli, n.º 616, Bairro: santo Antônio, 

Jaciara - MT, devendo as partes comparecerem acompanhadas de seus 

assistentes técnicos, caso tenham indicado, conforme documento retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 105029 Nr: 8657-25.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DA SILVA COSTA & CIA LTDA - ME, 

VALMIR DA SILVA COSTA, TAÍZA GONÇALVES PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A, ISABEL FERREIRA BARCELO - OAB:15671-O/MT, ISABEL 

FERREIRA BARCELO - OAB:15671

 Certifico e dou fé, que os Embargos Monitórios retro foram opostos no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre os referidos Embargos Monitórios e documentos, impulsionando o 

feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 57468 Nr: 1705-35.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 56050 Nr: 504-08.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 49586 Nr: 1345-71.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA. - OAB:3.920-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 60618 Nr: 3563-04.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Augusto Mesquita Correa da Costa, Glauco 

Fernando Mesquita Correa da Costa, ANA MARIA MESQUITA CORRÊA DA 

COSTA, Gustavo Luiz Mesquita Correa da Costa, Eva Cristina Correa da 

Costa Villela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191, LETICIA PEREIRA - OAB:18291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 88398 Nr: 599-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MURAKAMI HOLSBAQUE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 12933 Nr: 1783-15.2003.811.0010

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRTON SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 83274 Nr: 3816-21.2016.811.0010

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 56514 Nr: 892-08.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Acórdão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 56581 Nr: 954-48.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Acórdão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 57650 Nr: 1848-24.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Acórdão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 91918 Nr: 2344-48.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIBEIRO E SILVA, ANGELA DE 

FÁTIMA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82046 Nr: 3204-83.2016.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

RAQUEL MORAES MADUREIRA, MILTON GARCIA, SURAMY 

AUXILIADORA DE LIMA, MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE SOUZA, 

JOÃO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - OAB:6678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO RODRIGUES PEREIRA, Cpf: 

20513224149, Rg: 295142, brasileiro(a), motorista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EDER DA CRUZ SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, 

portador do RG nº. 4234965/MT, e do CPF nº. 911.768.401-34, residente e 

domiciliado na Rua Acocê, lote 13, Quadra 166, nº. 1167, Vila Planalto, 

Jaciara/MT, vem, por meio de sua procuradora, respeitosamente, perante 

Vossa Excelência, propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO em face do 

Espólio de Osvaldo da Costa Ferreira, na pessoa de sua inventariante, 

Raquel Moraes Madureira Reis, no seguinte logradouro: Caixa Postal 140, 

Centro, Jardim Monte Alegre, Estrada 14, Km 03, Sítio São Sebastião, 

Adamantina/SP – CEP 17800-000, Telefones 11 98155 5658 ou 11 99638 

5658, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 1-Dos fatos 1. O 

autor possuiparte do lote urbano de número 13, da quadra 166, do 

Loteamento da Cidade de Jaciara, imóvel este localizado na Rua Acocê, 

s/n, Bairro Planalto, em Jaciara/MT, em face de sucessão possessória, há 

mais de 15 (quinze) anos (desde 2000). 2. Referido imóvel faz parte dos 

bens deixados pelo falecimento de Osvaldo da Costa Ferreira, conforme 

matrícula do imóvel que ora se junta, R/15.783, fls. 283, Livro 2AAD, do 

RGI local, tendo sido adquirido, por meio de contratos particulares de 

transmissão de posse, que ora se juntam, não dispondo, entretanto, os 

autores, de toda a documentação necessária para habilitação junto à 

Ação de Inventário que corre nesta Comarca, o que possibilitaria a 

regularização de forma mais ágil. 3. A sucessão possessória ocorreu no 

ano de 2000 de Luiz Fernandes de Souza que vendeu o lote para Vilmar 

Barbosa de Oliveira. Em 2002 este o transferiu para Juarez Castro Souza, 

que, em 2006 o vendeu para o autor. 4. O imóvel tem as seguintes 

características e confrontações: Parte do Lote nº. 13, da quadra 166: 

12,00 metros de frente para a Rua Acocê; 12,00 metros de fundos 

divisando com o lote 12; 12,00 metros pela lateral esquerda, divisando com 

parte do lote 13; 12,00 metros pela lateral direita, divisando com o lote 14. 

5. O autor nunca sofreu quaisquer tipos de contestações ou 

impugnações, por parte de quem quer que seja, sendo a posse, portanto, 

mansa, pacífica, e ininterrupta, durante todo esse tempo, desde a década 

de 2000. 6. O possuidor, desde que entrou na posse do imóvel, agiu como 

se fosse o próprio dono, sendo que sempre pagou os impostos devidos e 

as tarifas de água e luz. 7. Dessa forma, estando presentes todos os 

requisitos legais exigidos, os autores fazem jus ao deferimento da 

presente ação, com a declaração da usucapião. 2- Do Direito Assegura o 

Código Civil que: “Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem 

interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 

propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao 

juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo 

estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver 

estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou 

serviços de caráterprodutivo”. “Art. 1.241. Poderá o possuidor requerer 

ao juiz seja declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade 

imóvel. Parágrafo único. A declaração obtida na forma deste artigo 

constituirá título hábil para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.” 

Note-se que os autores atendem a todos os requisitos legais acima 

mencionados, assim, merecem ver declarada a usucapião, por sentença 

judicial. 3- Do pedido Ante o exposto, pede seja julgada procedente a 

presente ação, concedendo ao autor o domínio útil do imóvel em questão. 

Para tanto, pede: a- Que seja citado o réu, na pessoa da inventariante, EM 

SEU NOVO ENDEREÇO: Raquel Moraes Madureira, no seguinte logradouro: 

Caixa Postal 140, Centro, Jardim Monte Alegre, Estrada 14, Km 03, Sítio 

São Sebastião, Adamantina/SP – CEP 17800-970, para responder a 

presente ação, querendo. b- A citação, por oficial de justiça, do 

confinantes abaixo indicados: 1. SURAMY AUXILIADORA DE LIMA, 

residente e domiciliada na Rua Jurucê, 3236, Bairro Planalto, Jaciara/MT; 2. 

JOÃO RODRIGUES PEREIRA, residente e domiciliado na Rua Acocê, 1157, 

Bairro Planalto, Jaciara/MT; 3. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE 

SOUSA, residente e domiciliada na Rua Jurucê, 3252, Planalto, Jaciara/MT; 

4. MILTON GARCIA, residente e domiciliado no Sítio São Lourenço, Zona 

Rural, Jaciara/MT, telefone 9 9643 4847; c- A Intimação da Procuradoria 

Municipal (na pessoa do Exmo. Prefeito Municipal, na Av. Antônio Ferreira 

Sobrinho, nº. 1075, Centro, Jaciara); d- A Intimação da Procuradoria 

Estadual (na pessoa do Procurador do Estado, na Rua 6, s/n, no Edifício 

Marechal Rondon, Centro Político Administrativo, CEP 78.050-970, 
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Cuiabá/MT); e- A Intimação da Procuradoria Federal(na pessoa do 

Procurador Chefe, da Procuradoria da União, localizada na Av. General 

Ramiro de Noronha Monteiro, 294, Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, CEP 

78.043-180, fone 65 3644 1877); f- A intimação da defensoria pública, 

para que se manifeste nos autos, como curadora dos réus citados por 

edital. g- A intimação, para oitiva do Ministério Público; h- O julgamento da 

ação, para determinar seja a sentença declaratória transcrita no registro 

de imóveis, mediante mandado, por constituir esta, título hábil para o 

respectivo registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis. i- A 

concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, com base na 

declaração assinada pela parte; 4- Das provas Pretende a parte Autora 

provar suas argumentações fáticas, documentalmente, apresentando 

desde já os documentos acostados à peça exordial, protestando pela 

produção das demais provas que eventualmente se fizerem necessárias 

no curso da lide. Para efeitos meramente fiscais dá-se à causa o valor de 

R$ 3.571,04 (três mil quinhentos e setenta e um reais e quatro centavos). 

Nestes termos, Pede deferimento. Jaciara, 29 de agosto de 2016. Miriam 

Mattioni - OAB/MT 6678/A

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando as inúmeras tentativas 

frustradas de citação do confinante João Rodrigues Pereira, DETERMINO 

seja citado por edital, com prazo de 20 (vinte) dias.Consigne-se no edital 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (NCPC, art. 

344).Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio como curador 

especial, a Defensoria Pública, conforme dispõe o art. 72, II, do NCPC e 

Parágrafo único, devendo ser esta intimada a apresentar as respectivas 

defesas.Após, vista ao MPE.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 26 de setembro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 19 de outubro de 2018

Victor Coimbra de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001103-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

ELITA INACIO CANDIDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação e manifestar acerca do laudo 

pericial e, ao requerido, para no prazo legal, manifestar acerca do referido 

laudo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001357-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOUSA LESSA DA SILVA (AUTOR(A))

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001357-58.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MARIA DE FATIMA SOUSA LESSA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de 

Restabelecimento de Auxílio Doença ou Aposentadoria por Invalidez” 

ajuizada por Maria de Fátima Souza Lessa da Silva, em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

almejando o restabelecimento do auxílio doença ou conversão em 

aposentadoria por invalidez, vez que fora indeferido seu pedido 

administrativamente, bem como, pleiteando, inicialmente, a isenção do 

pagamento das custas processuais, mediante a concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça. Emenda à inicial ID 14085643. Com a 

inicial juntou documentos. É o relato necessário. Decido. I – Da gratuidade 

das custas judiciais De plano defiro o pedido de gratuidade da justiça, na 

forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária 

exige apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. II - Da 

Prova Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal 

requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional 

de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 

14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo administrativo 

promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas 

e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias 

realizadas; ii) A realização de perícia médica, e, para tanto, Nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). iii) Designo o dia 24 de outubro 

de 2018 às 12h15min para realização da perícia. iv) A parte requerente 

deverá se apresentar para a perícia na data designada portando todos os 

seus exames. v) Cientifique ainda a Sra. perita que fica desde já arbitrado 

para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. vii) Nas 

hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados gerais do 

processo (número do processo e vara); dados completos do periciando 

(nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade 

e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, 

nome completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); 

histórico laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, 

atividade declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral 

anterior e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), 

bem como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) 

Exame Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) 

Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 
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incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. ix) Depois de cumpridas 

todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a 

autarquia requerida para responder à presente demanda, fazendo-se 

acompanhar o LAUDO PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Cite-se e 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Jaciara-MT, 11 de julho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000508-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO (ADVOGADO(A))

JOSE LINO RAPATONI (AUTOR(A))

MARCIA APARECIDA DE MENDONCA RAPATONI (AUTOR(A))

LEONARDO CAVALARI OLINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(RÉU)

 

Certifico e dou fé que, a r. sentença transitou em julgado. Certifico ainda 

que, faço expedir intimação aos requerentes, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem e requererem o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001622-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS CAICARA LTDA (RÉU)

ZILDA CRISTINA DA ROCHA (RÉU)

ALESSANDRA FARIA DA ROCHA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, as partes requeridas devidamente citadas e 

intimadas, não manifestaram nos autos. Certifico ainda que, faço expedir 

intimação ao requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar e 

requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000748-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBARROS TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

GILSON HUGO RODRIGO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo solicitado pela parte requerente. 

Assim, faço expedir a sua intimação, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos conforme r. determinação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001670-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA SOARES PEREIRA ALVES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, a parte requerida devidamente citada e intimada, 

não se manifestou nos autos. Certifico ainda que, faço expedir intimação 

ao requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar e requerer o 

que de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55327 Nr: 3731-40.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE PEREIRA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, RECEBO O PEDIDO de fls. 102/102-v° formulado pela 

exequente para determinar a LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na 

forma do art. 510 e seguintes do NCPC, determino a intimação das partes 

para que, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, juntem aos 

autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e demais documentos 

suficientes para precisar o quantum exequendo na forma definida na 

sentença.Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada 

a impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.Cumpra-se.Jaciara-MT, 01 de outubro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direit

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55612 Nr: 132-59.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FATIMA BOCARDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Pelo exposto, RECEBO O PEDIDO de fls. 139/139-v° formulado pela 

exequente como LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 

510 e seguintes do NCPC, determino a intimação das partes para que, no 

prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, juntem aos autos pareceres 

técnicos contábeis fundamentados e demais documentos suficientes para 

precisar o quantum exequendo na forma definida na sentença.Somente 

após a juntada dos referidos documentos e verificada a impossibilidade de 

julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito para o 

caso.Cumpra-se.Jaciara-MT, 02 de outubro de 2018.Valter Fabrício Simioni 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25057 Nr: 1428-29.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGÉLICA DE OLIVEIRA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 
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JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Processo nº. 1428-29.2008.811.0010

Código nº. 25057

Exequente: Angélica de Oliveira Correa

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

 Angélica de Oliveira Correa manejou Cumprimento de sentença em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do art. 

535 e seguintes do CPC.

O precatório e o RPV a título de crédito geral e honorários advocatícios 

foram expedidos (fls. 169 e 170), sendo comprovado o pagamento dos 

valores às fls. 171 e 179, bem como levantados às fls. 178 e 181.

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral dos valores 

devidos à exequente.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Empós, arquive-se com baixa na distribuição.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 10 de outubro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23675 Nr: 2599-55.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCSP, SKSC, MSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, Iderlom Rocha Carapiá Filho - OAB:2446/O, 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE - OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2599-55.2007.811.0010

Código nº. 23675

VISTOS ETC,

Indefiro a atualização do crédito exequendo via Contador Judicial, 

tratando-se, pois, de cálculo a ser elaborado pela parte interessada.

Assim, Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, acostar aos autos o cálculo atualizado do crédito 

executado.

Após, colha-se o parecer ministerial quanto à pretensão de fls. 111/112.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 10 de outubro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 28540 Nr: 1744-08.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDROSAN - V.P GOMES & CIA LTDA, VICENTE DE 

PAULA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT, 

WILSON VIRGÍNIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARIA DE NORONHA - 

OAB:11371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação da parte autora 

para contrarrazoar o recurso de apelação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31616 Nr: 3275-32.2009.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE BARBOSA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NAIR RUIZ FERREIRA, VANIA 

RUIZ FERREIRA JAQUEIRA, MILTON FERREIRA JUNIOR, MARCIO RUIZ 

FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, CÉLIA RUIZ FERREIRA, 

TARLEI TEODORO JOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MATTIONI - 

OAB:13231-A/MT, MIRIAM MATTIONI - OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 Processo nº. 3275-32.2009.811.0010

Código n.º 31616

VISTOS ETC,

Indefiro o pedido de cancelamento da audiência instrutória formulado por 

Tarlei Teodoro Jota às fls. 446/461, pois, no julgamento da apelação nº 

85887/2017 o E. Tribunal de Justiça determinou a reabertura dos atos 

processuais posteriores à citação do confrontante Nilson João Giacomelli, 

verbis:

“Posto isso, acolho a prefacial para cassar a sentença e determinar a 

citação do confrontante Nilson João Giacomelli, reabrindo-se os demais 

atos processuais.” (Ap 85887/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

 Desta feita, visando evitar futuras alegações de nulidades, MANTENHO a 

realização da audiência instrutória anteriormente designada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 18 de outubro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106245 Nr: 9230-63.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS, LMDS, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração 

para SANAR A OMISSÃO na decisão de ref. 12. Por consequência 

DETERMINO a expedição de ofício à empresa Martelli Transporte, no 

endereço constante dos autos, para que seja descontado mensalmente o 

valor equivalente a 55,24% (cinquenta e cinco vírgula vinte e quatro por 

cento) do salário mínimo vigente da folha de pagamento do executado 

Jackson da Silva, transferindo-se o montante à conta bancária informada 

pela representante dos exequentes.Defiro o pedido de citação do 

executado nos endereços informados pela parte autora.Após, vistas ao 

Ministério Público.Cite-se/Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 17 de outubro 

de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 60194 Nr: 598-61.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CAMPO VERDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT

 VISTOS ETC,

Designo audiência de continuação da instrução para o dia 06 (seis) de 

dezembro de 2018 às 15h30min, a fim de realizar a oitiva das crianças 

Summer Ferreira de Souza e Matheus Ferreira de Souza.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 83255 Nr: 3804-07.2016.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT

 VISTOS ETC,

Como relatado, os litigantes compuseram-se na forma acima, impondo-se a 

devida homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente acordo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, DECRETO o divórcio das partes, voltando a 

requerente a usar o nome de solteira Claudete Rodrigues Duarte, 

HOMOLOGO ainda a desistência da reconvenção apresentada pelo 

requerido/reconvinte.

Com fundamento nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito.

Expeçam-se os atos competentes ao Cartório de Registro de Pessoas 

desta comarca para a devida averbação e correções de praxe.

Cumpra-se.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80592 Nr: 2457-36.2016.811.0010

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCDO, JVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDO, KBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 VISTOS ETC,

Tendo em vista a desistência do da ação formulada pela parte autora, e a 

concordância da parte requerida, não havendo óbice ao pedido formulado 

pelo requerente, homologo a desistência da ação, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

VIII – homologar a desistência da ação”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação da requerente, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Fixo os honorários de defensor dativo em favor da advogada Oderly Maria 

Ferreira Lacerda em 02 (dois) URH’S

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com baixa na 

distribuição.

Cumpra-se.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22995 Nr: 1829-62.2007.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO TRAJANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUJY-MAX DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1829-62.2007.811.0010 - 22995

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FRANCISCO TRAJANO DA SILVA

PARTE REQUERIDA: FUJY-MAX DO BRASIL

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Fujy-max do Brasil, brasileiro(a), 

Endereço: Rua Pelotas, Nº 15 - Ao Lado do Terminal Cpa, Bairro: Cpa I, 

Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 5(cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 543,53. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento 

da guia de custas e R$ 130,13 referente a taxa judiciária, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 66/67. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento. Jaciara - MT, 19 de outubro de 2018. 

Audyrlene Rocha Almeida Gestora Administrativa

Responsável pela CAA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33670 Nr: 1229-36.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JUVENCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, PONTO CERTO 

UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Tosta Freitas - 

OAB:14041, FABIO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:13.979, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte executada, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.579,50 para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 789,75 para recolhimento da guia de custas e 789,75 referente 

a taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

218/225. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48592 Nr: 261-35.2012.811.0010
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY FONTANELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DEVANIR VICENTE ORTEGA, RITA 

DO CARMO SILVA, RAMIRO NELSI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 261-35.2012.811.0010

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SUELY FONTANELI

PARTE REQUERIDA: ESPÓLIO DE DEVANIR VICENTE ORTEGA e RITA DO 

CARMO SILVA e RAMIRO NELSI DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Espólio de Devanir Vicente Ortega,

 Requerido(a): Ramiro Nelsi da Silva Requerido(a): Rita do Carmo Silva 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes requeridas acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 

5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

543,53. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40, para 

recolhimento da guia de custas e R$ 130,13 referente a taxa judiciária, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 57/58. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um 

boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento Jaciara - MT, 19 de outubro de 

2018. Audyrlene Rocha Almeida Gestora Administrativa Responsável pela 

CAA

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34496 Nr: 2052-10.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA HELENA GUARACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCESSORES DE ELIAS MOREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2052-10.2010.811.0010

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: REGINA HELENA GUARACHO

PARTE REQUERIDA: SUCESSORES DE ELIAS MOREIRA DA ROCHA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Sucessores de Elias Moreira da Rocha 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Local Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: : INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 

5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

780,90. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40, para 

recolhimento da guia de custas e R$ 367,50 referente a taxa judiciária, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 1113/114. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um 

boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Jaciara - MT, 19 de outubro de 

2018. Audyrlene Rocha Almeida Gestora Administrativa Responsável CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59591 Nr: 3120-53.2014.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAZÉLIA FERREIRA DA SILVA -ME, MAILDES 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.934,04 para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 967,02 para recolhimento da guia de custas e 967,02 referente 

a taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

119/126. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45043 Nr: 2834-17.2010.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2834-17.2010.811.0010 - 45043

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

PARTE REQUERIDA: ONEDES DA SILVA DIAS

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Onedes da Silva Dias Filiação: Onedice 

da Silva Dias e Geni da Silva Dias, data de nascimento: 08/11/1969, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), auxiliar de produção, 

Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 5(cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 413,40, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 30. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento. Jaciara - MT, 19 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12294 Nr: 1206-37.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLM AGROPECUÁRIA DO NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LOPES DE 

MELLO - OAB:CVM-7001022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO VIANNA 

CALEGARI - OAB:9470-RS

 Ante o exposto, com fundamento no art. 174 c/c § 4º do art. 40 da Lei nº 

6.830/80, DECLARO prescrito o crédito tributário em exame e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários.Transitada em julgada, certifique-se.Após, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 20 de setembro de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 115326 Nr: 3511-66.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/MT, José Marcio de Oliveira - OAB:14.274

 (...) Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, 

CONDENO o réu FABIANO VINISKI BENTO, deviamente qualificado nos 

autos, como incurso nas penas dos artigos 217-A, cabeça, do Código 

Penal, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal. (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002565-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR SILVA SANTOS (REQUERENTE)

VINICIUS ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: VINICIUS ALVES DOS SANTOS OAB: MT9453/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

29/11/2018 Hora: 08:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002566-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ESSILENE DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EVALDO LUCIO DA SILVA OAB: MT10462/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/12/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMARIS PEREIRA NOGUEIRA MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/12/2018 Hora: 08:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000417-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA FERREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000417-93.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ANITA FERREIRA DE ARAUJO 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 
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– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000313-04.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 19 de outubro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000051-54.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 19 de outubro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN GOMES ANDRADE LIMA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000199-65.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 19 de outubro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000414-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000414-41.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 19 de outubro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000708-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000708-93.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 19 de outubro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

EDSON JOSE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARCIA LERRER (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001797-54.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDSON JOSE FIGUEIREDO 

REQUERIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS Vistos, etc. 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, julgando o processo na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Considerando a informação de 

descumprimento, autorizo a execução de sentença. Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias 

(art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo 

no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes 

do artigo 513 do CPC. Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se 

incluindo a multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse 

da parte executada em comparecer à audiência para tentativa de 

conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. Indefiro a incidência de multa de 20%, 

conforme requerido, por ausência de previsão legal. Atente-se para 

conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem 

como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARMEZINDO TOZETE (REQUERENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000364-15.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 19 de outubro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000554-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

ELISSANDRA GOMES DA LUZ SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000554-75.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 19 de outubro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGEANE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000247-24.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 19 de outubro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000281-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SCC - SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CARLOS PINTO PAIXAO (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000281-96.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 19 de outubro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001924-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

FIAMA MARIA AVELINO VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO NERES DE SOUZA (EXECUTADO)

JONES SOUZA VELHO (ADVOGADO(A))

G N DE SOUZA FOTOGRAFIAS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001924-89.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FIAMA MARIA AVELINO 

VIEIRA REQUERIDO: G N DE SOUZA FOTOGRAFIAS - ME, GERALDO 

NERES DE SOUZA Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para 

que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em 

consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Considerando, ainda, a informação de 

descumprimento, defiro a execução do acordo. Intime-se o devedor, por 

meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 

523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no 

prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes 

do artigo 513 do CPC. Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se 

incluindo a multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse 

da parte executada em comparecer à audiência para tentativa de 

conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. Caso requerido, DEFIRO o pleito de 

PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, 

aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento 

voluntário de 15 dias. Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO DE SENA E SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 15713311 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001241-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

DARNEI HIPOLDO KROTH (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

ANDREIA KATIA FELITO ROMERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001241-52.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DARNEI HIPOLDO KROTH 

EXECUTADO: ANDREIA KATIA FELITO ROMERO Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000417-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA FERREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000417-93.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ANITA FERREIRA DE ARAUJO 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 
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garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000313-04.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CICERO ALVES DE MOURA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000236-92.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000051-54.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FERNANDO DA SILVA 

MESQUITA REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser 

desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN GOMES ANDRADE LIMA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000199-65.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IVAN GOMES ANDRADE LIMA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000414-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000414-41.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FERNANDA OLIVEIRA 

GONCALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo 

o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000708-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000708-93.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CAMILO JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, 
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havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000554-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

ELISSANDRA GOMES DA LUZ SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000554-75.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELISSANDRA GOMES DA LUZ 

SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARMEZINDO TOZETE (REQUERENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000364-15.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ARMEZINDO TOZETE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGEANE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000247-24.2018.8.11.0010. REQUERENTE: REGEANE DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

MARLENE BERNARDO BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000378-96.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARLENE BERNARDO BRITO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000281-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SCC - SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CARLOS PINTO PAIXAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000281-96.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LEANDRO RODRIGUES DA 

CRUZ REQUERIDO: SCC - SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA - 

EPP Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que 

dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado após o decurso do respectivo prazo legal, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000848-64.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALDERINO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000848-64.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE ALDERINO DE 

ALCANTARA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado após o decurso do respectivo prazo legal, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000030-78.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA FERREIRA MENDES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Recebo os recursos no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE, Maria Ferreira Mendes, de ser 

desprovida de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação dos recursos 

interpostos. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000837-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE SACRAMENTO ROMEIRO (EXEQUENTE)

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000837-98.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: MARILENE SACRAMENTO 

ROMEIRO EXECUTADO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000019-49.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IRACI QUEIROZ DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001117-06.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CAVALCANTE DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001117-06.2017.8.11.0010. REQUERENTE: VALERIA CAVALCANTE DA 

SILVA LOPES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-53.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVANA PACHECO LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001088-53.2017.8.11.0010. REQUERENTE: MARA CRISTINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE HENRIQUE DOS SANTOS PACHECO (REQUERENTE)

SILVANA PACHECO LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000173-67.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SUELENE HENRIQUE DOS 

SANTOS PACHECO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001190-75.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

VALDINEI LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001190-75.2017.8.11.0010. REQUERENTE: VALDINEI LIMA DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002499-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002499-97.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE NANDSON DA SILVA 
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RAMOS REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, etc. 1. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação 

do perigo de dano, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Aliás, apesar da parte reclamante alegar 

não ter feito qualquer negócio a fundamentar a negativação de seu nome, 

confessou ter realizado pagamento de outras cobranças lançadas contra 

si pela empresa reclamada para evitar a negativação de seu nome, o que 

é discutível. Assim, sob juízo de cognição sumária e diante da inexistência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte, INDEFIRO 

a tutela de urgência, podendo ser objeto de reapreciação após a 

contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002422-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERLAN CARLOS ALCANTARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELISVALDO MENDES RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002422-88.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ERLAN CARLOS 

ALCANTARA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme autorização do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Analisando detidamente a inicial, verifica-se que a parte autora não 

apontou à causa seu valor correto. Para isto, basta atentar-se ao que 

dispõe o art. 292, II e VI, do CPC: “Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - na ação que tiver por 

objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, 

a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida; (...) VI – na ação que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles.”. No caso, não se 

limitando o pedido à indenização por danos extrapatrimoniais porventura 

sofridos, mas, principalmente, na declaração de inexistência de débitos 

(R$ 10.090,97 e R$ 82.347,45 – id. 15776096, p. 1), nota-se que o 

potencial econômico da causa é igual ao valor dos atos jurídicos que se 

pretende resolver, somado ao pedido de indenização por danos morais. 

Nesse passo, considerando que a soma dos valores dos títulos alcança a 

monta de R$ 92.438,42 (noventa e dois mil quatrocentos e trinta e oito 

reais e quarenta e dois centavos), FIXO este como valor da causa, 

devendo ser certificado. Cumpre salientar que pode o juiz corrigir de ofício 

o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo 

patrimonial em discussão, na forma do artigo 292, § 3º, do CPC. Até para 

fins de política judiciária, não se deve permitir que a parte indique valor 

simbólico à causa e, vale dizer, não estão incluídos na competência do 

Juizado Especial Cível caos em que se pretende a rescisão de negócio 

cujo valor supera o limite de sua alçada (art. 3º, I, da Lei 9.099/95). Pelo 

exposto, reconhecido valor da causa excedente a alçada, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para processar a presente ação, nos termos 

do art. 3º, da Lei 9.099/95 c/c art. 292, inciso II e §3º, do CPC, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 51, II, 

da Lei 9.099/95. Sem condenação ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Corrija-se o valor da causa. 

Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010575-93.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

IVANDA BERTOLINO DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010575-93.2015.8.11.0010. REQUERENTE: IVANDA BERTOLINO DE 

FREITAS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Considerando que a obrigação 

foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no 

que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, com 

o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000570-97.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

GEOVALDO BATISTA DE MACEDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SCANCENTRO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000570-97.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: GEOVALDO BATISTA DE 

MACEDO EXECUTADO: SCANCENTRO COMERCIO DE PECAS PARA 

VEICULOS LTDA - EPP, BANCO DO BRASIL Vistos, etc. I. Considerando 

que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos 

termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a 

parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito judicial, a fim 

de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não 

apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 
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proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001797-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

EDSON JOSE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001797-54.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDSON JOSE FIGUEIREDO 

REQUERIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS Vistos, etc. 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, julgando o processo na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Considerando a informação de 

descumprimento, autorizo a execução de sentença. Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias 

(art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo 

no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes 

do artigo 513 do CPC. Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se 

incluindo a multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse 

da parte executada em comparecer à audiência para tentativa de 

conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. Indefiro a incidência de multa de 20%, 

conforme requerido, por ausência de previsão legal. Atente-se para 

conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem 

como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002295-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002295-53.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDITE ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se 

compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000174-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA RUBIA BIHAIN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000174-52.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: PAULA RUBIA BIHAIN DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS OAB - 840.189.251-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE OLIVEIRA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000717-55.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REPRESENTANTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: VANESSA DE OLIVEIRA MAGALHAES Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

RODRIGO OLIMPIO DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001226-83.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RODRIGO OLIMPIO DA 

ROCHA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO 

o acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS OAB - 840.189.251-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DILAINE BRITO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000716-70.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REPRESENTANTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: DILAINE BRITO SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as 

partes se compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001752-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

RICARDO CLEMENTINO CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA (REQUERIDO)

Deborah katia Pini (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001752-50.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RICARDO CLEMENTINO 

CARDOSO REQUERIDO: WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO 

o acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002161-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

EMILLY SILVA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002161-26.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: ISAIAS FERREIRA DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Seja cancelada a audiência designada 

nos autos. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 

9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000008-88.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WIANNEY TEXEIRA GONCALVES (EXECUTADO)

FERNANDO DALL AGNOL FINATO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000008-88.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXECUTADO: WIANNEY TEXEIRA 

GONCALVES Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, 

HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Defiro o levantamento 

dos valores vinculados nos autos, pela parte exequente. Nos termos do 

Provimento n.º 68-CNJ. de 03/05/2018, intime-se a parte contrária sobre o 

levantamento de depósito judicial a fim de que, caso queira, manifeste-se 

no prazo de dois dias. Decorrido o prazo sem resposta, autorizo que a 

parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial. O alvará será 

expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. P. I. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (ADVOGADO(A))

WANDERLEY CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000387-58.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WANDERLEY CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: JOSE CICERO DA SILVA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes se compuseram em audiência, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Indefiro, entretanto, o pleito para 

expedição de ofício ao "Ciretran da Comarca origem do veículo" para 

averbação do comunicado de venda, vez que a diligência compete a 

própria parte interessada. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 

da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001904-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO (ADVOGADO(A))

PAULO ROBSON PRATI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001904-98.2018.8.11.0010. REQUERENTE: PAULO ROBSON PRATI 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se 

compuseram, HOMOLOGO por sentença, para que opere seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado, e, em consequência, JULGO o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 
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Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000412-08.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZENICE DE OLIVEIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000412-08.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: CLEUZENICE DE OLIVEIRA NETO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO por 

sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado, e, em consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001924-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

FIAMA MARIA AVELINO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO NERES DE SOUZA (REQUERIDO)

JONES SOUZA VELHO (ADVOGADO(A))

G N DE SOUZA FOTOGRAFIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001924-89.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FIAMA MARIA AVELINO 

VIEIRA REQUERIDO: G N DE SOUZA FOTOGRAFIAS - ME, GERALDO 

NERES DE SOUZA Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, para 

que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em 

consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Considerando, ainda, a informação de 

descumprimento, defiro a execução do acordo. Intime-se o devedor, por 

meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 

523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no 

prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes 

do artigo 513 do CPC. Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se 

incluindo a multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse 

da parte executada em comparecer à audiência para tentativa de 

conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. Caso requerido, DEFIRO o pleito de 

PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, 

aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento 

voluntário de 15 dias. Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO TAKENAKA ZANATA (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000674-55.2017.8.11.0010. REQUERENTE: VANILDO TAKENAKA 

ZANATA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 

68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido 

de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso queira, 

manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada impugnação ou 

recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao levantamento dos 

valores vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. V. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO (ADVOGADO(A))

GILDEMBERG PINHEIRO LEITAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPADRE TECIDOS E CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

ERLETE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001645-06.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GILDEMBERG PINHEIRO 

LEITAO REQUERIDO: COMPADRE TECIDOS E CONFECCOES LTDA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO por 

sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado, e, em consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Autorizo o levantamento dos 

valores vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. P. I. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

CREUSA MARIA DE JESUS CAVALCANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000361-60.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CREUSA MARIA DE JESUS 
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CAVALCANTE REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, 

para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em 

consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE PIRES DE SOUZA (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000275-26.2017.8.11.0010. REQUERENTE: LUCIANE PIRES DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 

924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 

2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de 

depósito judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois 

dias. III. Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte 

postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será 

expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001552-43.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO 

por sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado, e, em consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001929-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO AGUIAR TABOSA (ADVOGADO(A))

MARCOS RAFAEL PEREIRA (REQUERENTE)

POTYRA IRAE LOUREIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001929-14.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARCOS RAFAEL PEREIRA 

REQUERIDO: CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO por 

sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado, e, em consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000918-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SCARPIM (EXEQUENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDA LACERDA KANIESKI (ADVOGADO(A))

JQ COMERCIO DE JOIAS E RELOGIOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000918-81.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE ANTONIO SCARPIM 

EXECUTADO: JQ COMERCIO DE JOIAS E RELOGIOS EIRELI - ME Vistos, 

etc. I. Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

GERCI SALETE BRIZOLA (REQUERENTE)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000425-70.2018.8.11.0010. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por GERCI SALETE BRIZOLA em desfavor de BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Relata a parte autora que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente parcela de 

financiamento descontado em folha, pleiteando ao final a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Liminar indeferida. 
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Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que a inclusão do 

nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu por sua 

culpa exclusiva, vez que não fora possível realizar o desconto em folha, 

não havendo o que se falar em indenização por danos morais, pugnando 

ao final pela improcedência da demanda. Inexistindo preliminares, passo a 

analisar a questão do mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora relata ter realizado o pagamento da parcela com 

vencimento em 01/2016, através de desconto em folha, parcela essa que 

ensejou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a legalidade da cobrança ou a inadimplencia 

da parte autora, passando ao largo de comprovar a efetiva prestação dos 

serviços entre as partes e o principal, a legalidade dos débitos discutidos 

nos autos. Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora 

trouxe com a exordial, no ID 12332619 - Pág. 1, o histórico de créditos do 

benefício da previdência social, referente a competência 01/2016, onde 

resta claro a ocorrência do desconto no valor de R$ 60,00, sob a rubrica 

Consignação – Empréstimo Consignado. Assim, tenho que a parte 

reclamante conseguiu demonstrar efetivamente que realizou o pagamento 

da parcela com vencimento em 01/2016 e, que deu ensejo a inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito discutido nestes autos, tendo em vista que 

a parcela do financiamento fora regularmente descontada de seu 

benefício previdenciário, o que também ocorreu regularmente nas 

competências 02/2016 a 11/2017, conforme se infere dos documentos 

trazidos no ID 12332609. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos 

qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus 

que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, 

referente débito já quitado. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. A jurisprudência do e. Superior 

Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, 

ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg 

no AREsp 179.301/SP). Na temática, a lei civil não fornece critérios 

específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão 

de estipular um valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O 

valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda, referente ao 

contrato de financiamento registrado sob o nº 71762762, no que tange as 

parcelas descontadas no benefício previdenciário da parte autora, relativo 

as competências 01/2016 a 11/2017; 2 - condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ; e Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 
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Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. EDNEI FERREIRA 

DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILSON RAMALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000331-25.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE ILSON RAMALHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de ação de nulidade 

de contrato, com restituição de valores e indenização de danos morais 

proposta por JOSE ILSON RAMALHO DOS SANTOS, em desfavor de 

BANCO PAN S.A. Relata a parte autora que que contratou um empréstimo 

consignado junto a parte Reclamada, mas não foi informada de que 

tratava-se de um cartão de crédito e que os descontos realizados em sua 

folha de pagamento se referiam apenas ao mínimo do cartão; que o 

desconto em folha visa, justamente, obter menores juros, não se mostra 

cabível a opção pelo lançamento de um empréstimo em fatura de cartão de 

crédito com o débito do valor mínimo no contracheque da autora, posto 

que as taxas praticadas nos cartões de crédito são bem mais elevadas, 

tornando o débito impagável. Em que contestação, alega reclamada, em 

síntese, preliminar de inadmissibilidade do procedimento do juizado 

especial, sob o fundamente de complexidade, em vista da necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, bem como, sustenta a falta de 

interesse de agir da parte autora, afirmando no mérito que se trata de 

cartão de crédito consignado legalmente contratado, não havendo 

qualquer irregularidade, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos 

iniciais. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de 

incompetência arguida, na medida em que se torna desnecessária a 

realização de prova pericial, vez que os elementos produzidos nos autos 

são suficientes para o deslinde da controvérsia. O exaurimento da via 

administrativa não é requisito indispensável a propositura da ação, ante a 

necessidade que a parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão 

amparada. Ademais, a exigência de prévio requerimento administrativo não 

deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e 

reiteradamente contrário à postulação do servidor. Rejeito a preliminar 

suscitada. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é saber se a parte autora realizou a contratação 

do cartão de crédito junto a parte ré ou se trata apenas de empréstimo 

consignado. Em que pese as alegações da parte autora de que nunca 

realizou qualquer relação jurídica com a parte ré, que ensejasse a 

realização da cobrança do cartão de crédito, esta última conseguiu 

demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, 

conforme se infere contrato assinado pela parte autora e vasto histórico 

de compras realizadas, trazido nos autos com a contestação. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o contrato juntado pela ré nos ID 

13406155 - Pág. 2 e 4, deixa claro que a parte autora realizou a 

contratação de cartão de crédito e não apenas de empréstimo 

consignado, como afirmou na exordial. Ademais, as faturas trazidas pela 

parte ré nos ID’s 13406146 - Pág. 1, 13406143 - Pág. 1, 13406139 - Pág. 1, 

13406135 - Pág. 1, 13406132 - Pág. 1, 13406128 - Pág. 1, 13406127 - Pág. 

1, 13406123 - Pág. 1, 13406118 - Pág. 1, 13406112 - Pág. 1, 13406107 - 

Pág. 1, 13406102 - Pág. 1 e 13406097 - Pág. 1, comprovam a regularidade 

da utilização do cartão de crédito pela parte autora, que ao longo de 13 

(treze) meses se utilizou dos serviços disponibilizados por aquela. Ora, da 

simples análise dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir 

claramente, que a contratação fora realizada pela parte autora, onde 

consta de forma cristalina se tratar de PROPOSTA PARA ADESÃO A 

CARTÃO DE CRÉDITO. No mesmo sentido, não pode a parte autora alegar 

desconhecer se tratar de contratação de cartão de crédito, se durante o 

período de 13 (treze) meses, de forma reiterada e frequente, se utilizou do 

indigitado cartão. Salta aos olhos, o fato da parte autora alegar 

desconhecer a contratação do cartão de crédito se, no período superior a 

1 (um) ano utilizou dos benefícios proporcionados pelo cartão, realizando 

compras em diversos estabelecimentos comerciais. Outrossim, a parte 

reclamante não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações e documentos da parte ré, bem 

como, não demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos 

nestes autos. Ademais, não verifico a ocorrência de qualquer pratica 

enganosa ou abusiva praticada pela parte, é que da simples análise do 

contrato junto nos autos, este deixa clarividente que a opção de 

contratação é para cartão de crédito, ao passo que, se houve anuência 

da parte autora, esta se deu por liberalidade no momento da contratação. 

Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos débitos e da 

contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos das faturas, as 

quais encontra-se anexadas nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, na modalidade 

cartão de crédito, sendo a cobrança devida. Desta feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e, que as cobranças dos valores pela parte reclamada se 

deram em razão de efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do 

artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor 

de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva 

do consumidor, hipótese verificada no caso dos autos. O que se 

depreende do caso em tela é que houve a contratação do serviço pela 

parte reclamante relativo ao cartão de crédito, uma vez que a parte 

requerida comprova através de várias provas, inclusive contrato firmado 

pela parte autora, a existência da relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência 

de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à 

sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. 

A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não 

possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse 

a cobrança de tais débitos, a título de cartão de crédito, o que implicaria 

em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos 
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atos da parte reclamada, que ensejou a inclusão indevida de cartão de 

crédito não solicitado. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

parte reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar 

de dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos 

documentos que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta 

clara a alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência 

da relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 8% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. EDNEI FERREIRA 

DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000413-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA PAULISTA (REQUERIDO)

RAFAEL PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000413-56.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FERNANDA OLIVEIRA 

GONCALVES REQUERIDO: DROGARIA PAULISTA Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por FERNANDA OLIVEIRA GONCALVES, em desfavor de DROGARIA 

PAULISTA. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, bem 

como, que no período da inscrição ainda era relativamente incapaz, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como, 

indenização de danos morais. Tutela antecipada indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

incompetência do juízo para o processamento da demanda, em vista da 

necessidade de realização de perícia grafotécnica, afirmando no mérito 

que há vínculo entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela 

condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé e pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

de incompetência arguida, na medida em que se torna desnecessária a 

realização de prova pericial, vez que os elementos produzidos nos autos 

são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ademais, da simples 

análise dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho 

nu, que a assinatura aposta nos documentos trazidos pela parte ré 

pertencem a parte autora. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer inadimplência nesse sentido, afirmando 

ainda que na data da aquisição dos produtos possuía a idade de 17 anos, 

portanto, era relativamente incapaz. É certo que a parte reclamante 

possuía 17 anos de idade quando da celebração de negócio jurídico junto 

a parte ré, mas sua capacidade era relativa, e não se verifica a presença 

de qualquer vício na manifestação de sua vontade. Ademais, verifico no 

documento trazido no ID 13366900, que a parte requerente já se 

encontrava casada, conforme afirmado no momento de cadastramento 

junto a parte requerida, e a aquisição dos produtos se deu para benefício 

próprio, certamente para uso pessoal. Ora, o casamento encontra-se 

expressamente no rol dos motivos que cessam a incapacidade, conforme 

se infere do artigo 5º, parágrafo único, inciso II do Código Civil, devendo 

ser reconhecida a validade do ato praticado pela parte reclamante, mesmo 

porque, não comprovado qualquer vício de vontade, vez que se 

manifestou livre e consciente, agindo a parte reclamante na ocasião em 

benefício próprio. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO. EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS. DECLARAÇÃO EXONERATIVA POR MENOR 

RELATIVAMENTE INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE DE NÃO RATIFICAÇÃO. 

ANULABILIDADE NÃO ARGUIDA. DECLARAÇÃO VÁLIDA PARA 

EXTINGUIR A EXECUÇÃO. A declaração feita por menor relativamente 

incapaz exonerando o devedor de alimentos é válida até que se 

demonstre ter sido praticada com vício. Descabe a não ratificação de ato 

jurídico anulável, porquanto o meio adequado para lhe retirar a validade e 

os efeitos é pela demonstração do vício. Inexistente título executivo 

exigível, de rigor a extinção da execução. DERAM PROVIMENTO. (Agravo 

de Instrumento Nº 70006839740, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
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do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 13/11/2003). Ementa: 

CONSORCIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE 

NULIDADE DA SENTENÇA. Descabe a extinção do feito por negligencia da 

parte quando esta e intimada a suprir a sua falta e diligencia prontamente 

nesse sentido. Inteligência do art. 267, §1º, do C.P.C. NULIDADE DO 

NEGOCIO JURÍDICO FIRMADO POR RELATIVAMENTE INCAPAZ. O menor 

relativamente incapaz não pode invocar a sua idade para exonerar-se de 

uma obrigação espontaneamente por ele assumida e ratificada por seu 

assistente legal. Os juros moratórios são de 1% ao ano, a multa contratual 

é de 10% ate 31/08/96 (lei n. 9298/96) e a correção monetária pura do 

debito da-se pelo igp-m, tudo a partir da data do encerramento do grupo. 

Provimento parcial de cada apelo. (Apelação Cível Nº 598401396, Décima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque 

Pottes de Mello, Julgado em 22/04/1999). Ora, a parte reclamante era 

relativamente capaz por ocasião dos fatos, tendo adquirido os produtos 

de seu interesse e em benefício próprio, não pode agora alegar em seu 

favor a torpeza. Analisando detidamente os autos, verifico dos 

documentos trazidos nos autos no ID 13366919 - Pág. 1 a 4, devem ser 

reconhecidos, vez que demonstra claramente que houve realização de 

negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela parte reclamante que 

recebeu o produto e que os pagariam. Outrossim, a parte reclamante não 

trouxe nos autos qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas 

argumentações da parte ré, bem como, não demonstrou a realização do 

pagamento dos débitos discutidos nestes autos. Por seu turno a parte 

requerida demonstrou a existência dos débitos e da contratação, bem 

como a inocorrência dos pagamentos das faturas/notas. Desta forma, 

restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, 

de fato, a parte autora adquiriu produtos da empresa reclamada, sendo a 

cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes e, que as 

cobranças dos valores pela parte reclamada se deram em razão de 

efetiva venda dos produtos em favor da parte autora. Conforme regra do 

artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor 

de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva 

do consumidor, hipótese verificada no caso dos autos. O que se 

depreende do caso em tela é que houve negativação do nome da parte 

reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a parte requerida 

comprova através de várias provas, inclusive através do cupom dos 

produtos, a existência da relação comercial e débito entre os litigantes. 

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgados do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA - LIMITE DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A CORRENTISTA 

RELATIVAMENTE INCAPAZ - UTILIZAÇÃO DO LIMITE - NÃO PAGAMENTO 

- ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA - NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO - 

INADIMPLÊNCIA- NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO 

MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não pode a menor púbere, estudante 

universitária, se exonerar do pagamento de dívida gerada pela utilização 

do limite de cheque especial, com o argumento simplista de que na época 

era relativamente incapaz, com 17 anos de idade, pois dele se beneficiou, 

caso contrário gerará locupletamento ilícito. Se o devedor estava 

inadimplente a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

constitui exercício regular de direito do credor. (RI 3442/2011, NÃO 

INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/03/2012, Publicado no DJE 13/04/2012) Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja vista que 

sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do Novo 

Código de Processo Civil. DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido 

contraposto formulado na presente demanda deve ser acolhido uma vez 

que a parte requerida logrou êxito em demonstrar não apenas a origem do 

débito, mas também a inadimplência da parte requerente. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

requerente a pagar à parte requerida a importância de R$ 176,21 (cento e 

setenta e seis reais e vinte e um centavos), devidamente atualizado pelo 

INPC a partir do respectivo vencimento, com incidência de juros legais de 

1% a.m. a partir da citação, declarando extinto o feito com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000090-51.2018.8.11.0010. REQUERENTE: HELENO SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por HELENO SOARES DA SILVA, em desfavor de OMNI FINANCEIRA S/A. 

Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, requerendo assim 

a declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Tutela antecipada indeferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de litisconsórcio necessário, em vista da 

necessidade de citação da Caixa Econômica Federal, alegando ainda 

conexão com outra demanda, afirmando no mérito que há vínculo entre as 

partes, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela condenação da parte 

autora em pedido contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de litisconsórcio necessário, na medida em que se 

torna desnecessária a formação de litisconsórcio passivo, vez que o caso 

sob análise não se enquadra na hipótese legal, quer seja pela ausência de 

disposição de lei, quer seja pela natureza da relação jurídica controvertida, 

se tornando prescindível a ampliação do polo. Ademais, da simples análise 

dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir que houve a 

cessão dos créditos discutidos no presente processo, o qual a parte ré é 

a cessionária dos mesmos, devendo responder pelas obrigações deles 

decorrentes. No que tange a preliminar de conexão, tenho que a mesma 

deve ser afastada, tendo em vista que, apesar de haver identidade de 

partes, não lhe são comum o pedido e causa de pedir. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 
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elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer inadimplência nesse sentido, afirmando 

ainda que não há débitos junto à Caixa Econômica Federal. No caso em 

tela, de acordo com a prova dos autos, houve de fato uma cessão de 

crédito do credor original, que transferiu a titularidade do crédito à 

instituição demandada neste feito. A figura jurídica da cessão de crédito é 

admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência do 

devedor. Nesses termos, há de se reconhecer a legitimidade do débito, 

bem como o vínculo entre as partes. A parte reclamada juntou nos autos 

“CONTRATO DE RELACIONAMENTO – ABERTURA DE CONTAS E ADESÃO 

A PRODUTOS E SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA” (ID 13504785), firmado 

entre a cedente e a parte autora, bem como, especifica à dívida cedida, 

conforme se infere dos documentos trazidos nos ID’s 13504794 e 

13504804. Ademais, verifico do documento anexado no ID 13504804 - 

Pág. 2, que a parte autora realizou a contratação de “crédito parcelado – 

CDC” na data de 02/12/2014, no valor de R$ 8.599,99, com parcelas 

mensais de R$ 444,94, as quais se encontram inadimplidas. No que se 

refere a cessão de créditos, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento de que a ausência de notificação da cessão de crédito não 

tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, bem 

como, não obsta o credor de exercer seus direitos para o recebimento do 

crédito, nesse sentido: EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSOS ESPECIAIS. IRRESIGNAÇÕES SUMBETIDAS AO CPC/73. 

EFICÁCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO AO 

CEDIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. 

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS 

NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PROTESTO E 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS NEGATIVOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.604.899 - SP (2016/0129945-7, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, Segunda Seção, DJe 12/4/2018); AGRAVO REGIMENTAL. 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EFEITOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM 

CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Consoante 

entendimento pacificado no âmbito da eg. Segunda Seção, a ausência de 

notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor 

do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu 

nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito. (AgRg nos 

EREsp 1.482.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 

24/9/2015); AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

MANTIDA. AFRONTA AOS ARTS. 282, 283 E 458, II, DO CPC. OFENSA AO 

ART. 290 DO CC. REGULAR CITAÇÃO. CIÊNCIA. CESSÃO EFICAZ. 

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO 

NEGADO. (...) 2. Havendo regular citação do devedor inadimplente, 

acarretando sua inequívoca ciência daquele a quem deve pagar, não há 

que se falar em ineficácia da cessão de crédito a fim de eximi-lo do 

cumprimento da obrigação. Precedente. (AgRg no REsp 1183255/MT, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 17/10/2012) 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO 

DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE 

DA DÍVIDA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. CIÊNCIA DA CESSÃO. 

AGRAVO IMPROVIDO. 1. O objetivo da notificação prevista no artigo 290 

do Código Civil é informar ao devedor quem é o seu novo credor, a fim de 

evitar que se pague o débito perante o credor originário, impossibilitando o 

credor derivado de exigir do devedor a obrigação então adimplida. 2. A 

falta de notificação não destitui o novo credor de proceder aos atos que 

julgar necessários para a conservação do direito cedido. 3. A partir da 

citação, a parte devedora toma ciência da cessão de crédito e daquele a 

quem deve pagar. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

104.435/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 18/12/2014) 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito 

não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso 

não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a 

notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de 

cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na 

ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão 

de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da notificação é 

informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser 

dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas 

consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado 

a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. 

Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as 

exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores 

à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da 

cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a 

que se nega provimento. (REsp 936.589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

Terceira Turma, DJe 22/2/2011) A parte requerente deixou de trazer 

qualquer contraponto às provas apresentadas pela parte ré cessionária 

do crédito. Assim, a dívida e negativação é legítima, descabe, portanto, o 

pleito de indenização por danos morais. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. A propósito, averbem-se julgados pertinentes: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE 

CRÉDITO. DÉBITO CUJA ORIGEM RESTOU DEMONSTRADA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005143847, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Julgado em 26/03/2015)”. Destarte, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto 

formulado na presente demanda deve ser acolhido uma vez que a parte 

requerida logrou êxito em demonstrar não apenas a origem do débito, mas 

também a inadimplência da parte requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte requerente a pagar à 

parte requerida a importância de R$17.658,71 (dezessete mil, seiscentos e 

cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), devidamente atualizado 

pelo INPC a partir do respectivo vencimento, com incidência de juros legais 

de 1% a.m. a partir da citação, declarando extinto o feito com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000091-36.2018.8.11.0010. REQUERENTE: HELENO SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 
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antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por HELENO SOARES DA SILVA, em desfavor de OMNI FINANCEIRA S/A. 

Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, requerendo assim 

a declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Tutela antecipada indeferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de litisconsórcio necessário, em vista da 

necessidade de citação da Caixa Econômica Federal, alegando ainda 

conexão com outra demanda, afirmando no mérito que há vínculo entre as 

partes, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela condenação da parte 

autora em pedido contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de litisconsórcio necessário, na medida em que se 

torna desnecessária a formação de litisconsórcio passivo, vez que o caso 

sob análise não se enquadra na hipótese legal, quer seja pela ausência de 

disposição de lei, quer seja pela natureza da relação jurídica controvertida, 

se tornando prescindível a ampliação do polo. Ademais, da simples análise 

dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir que houve a 

cessão dos créditos discutidos no presente processo, o qual a parte ré é 

a cessionária dos mesmos, devendo responder pelas obrigações deles 

decorrentes. No que tange a preliminar de conexão, tenho que a mesma 

deve ser afastada, tendo em vista que, apesar de haver identidade de 

partes, não lhe são comum o pedido e causa de pedir. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer inadimplência nesse sentido, afirmando 

ainda que não há débitos junto à Caixa Econômica Federal. No caso em 

tela, de acordo com a prova dos autos, houve de fato uma cessão de 

crédito do credor original, que transferiu a titularidade do crédito à 

instituição demandada neste feito. A figura jurídica da cessão de crédito é 

admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência do 

devedor. Nesses termos, há de se reconhecer a legitimidade do débito, 

bem como o vínculo entre as partes. A parte reclamada juntou nos autos 

“CONTRATO DE RELACIONAMENTO – ABERTURA DE CONTAS E ADESÃO 

A PRODUTOS E SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA” (ID 13505506), firmado 

entre a cedente e a parte autora, bem como, especifica à dívida cedida, 

conforme se infere dos documentos trazidos nos ID’s 13505506, 

13505515 e 13505531. Ademais, verifico do documento anexado no ID 

13505531 - Pág. 2, que a parte autora realizou a contratação de “crédito 

parcelado – CDC” na data de 02/12/2014, no valor de R$ 8.599,99, com 

parcelas mensais de R$ 444,94, as quais se encontram inadimplidas e são 

objeto do processo 1000090-51.2018.8.11.0010. Outrossim, conforme 

demonstrado pela parte ré (ID 13505531 - Pág. 2), em 05/2015 houve o 

encerramento da conta da parte autora, a qual possui débito a época no 

valor de R$ 1.192,34, objeto deste processo, o qual, de igual modo, não há 

notícias de seu adimplemento. No que se refere a cessão de créditos, o e. 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de 

notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor 

do cumprimento da obrigação, bem como, não obsta o credor de exercer 

seus direitos para o recebimento do crédito, nesse sentido: EMENTA 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. 

IRRESIGNAÇÕES SUMBETIDAS AO CPC/73. EFICÁCIA DE CESSÃO DE 

CRÉDITO REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO AO CEDIDO. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE 

COBRANÇA DA DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS NECESSÁRIOS À 

PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS NEGATIVOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 

IRRELEVÂNCIA. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.604.899 - SP (2016/0129945-7, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 

Segunda Seção, DJe 12/4/2018); AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. EFEITOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA 

COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Consoante entendimento 

pacificado no âmbito da eg. Segunda Seção, a ausência de notificação da 

cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento 

da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se 

inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito. (AgRg nos EREsp 

1.482.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 

24/9/2015); AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

MANTIDA. AFRONTA AOS ARTS. 282, 283 E 458, II, DO CPC. OFENSA AO 

ART. 290 DO CC. REGULAR CITAÇÃO. CIÊNCIA. CESSÃO EFICAZ. 

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO 

NEGADO. (...) 2. Havendo regular citação do devedor inadimplente, 

acarretando sua inequívoca ciência daquele a quem deve pagar, não há 

que se falar em ineficácia da cessão de crédito a fim de eximi-lo do 

cumprimento da obrigação. Precedente. (AgRg no REsp 1183255/MT, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 17/10/2012) 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO 

DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE 

DA DÍVIDA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. CIÊNCIA DA CESSÃO. 

AGRAVO IMPROVIDO. 1. O objetivo da notificação prevista no artigo 290 

do Código Civil é informar ao devedor quem é o seu novo credor, a fim de 

evitar que se pague o débito perante o credor originário, impossibilitando o 

credor derivado de exigir do devedor a obrigação então adimplida. 2. A 

falta de notificação não destitui o novo credor de proceder aos atos que 

julgar necessários para a conservação do direito cedido. 3. A partir da 

citação, a parte devedora toma ciência da cessão de crédito e daquele a 

quem deve pagar. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

104.435/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 18/12/2014) 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito 

não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso 

não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a 

notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de 

cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na 

ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão 

de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da notificação é 

informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser 

dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas 

consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado 

a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. 

Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as 

exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores 

à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da 

cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a 

que se nega provimento. (REsp 936.589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

Terceira Turma, DJe 22/2/2011) A parte requerente deixou de trazer 

qualquer contraponto às provas apresentadas pela parte ré cessionária 

do crédito. Assim, a dívida e negativação é legítima, descabe, portanto, o 

pleito de indenização por danos morais. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 
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de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. A propósito, averbem-se julgados pertinentes: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE 

CRÉDITO. DÉBITO CUJA ORIGEM RESTOU DEMONSTRADA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005143847, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Julgado em 26/03/2015)”. Destarte, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto 

formulado na presente demanda deve ser acolhido uma vez que a parte 

requerida logrou êxito em demonstrar não apenas a origem do débito, mas 

também a inadimplência da parte requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte requerente a pagar à 

parte requerida a importância de R$ 2.450,62 (dois mil, quatrocentos e 

cinquenta reais e sessenta e dois centavos), devidamente atualizado pelo 

INPC a partir do respectivo vencimento, com incidência de juros legais de 

1% a.m. a partir da citação, declarando extinto o feito com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000286-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000286-21.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LEANDRO RODRIGUES DA 

CRUZ REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos morais e 

materiais proposta por LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ, em desfavor de 

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME. Relata a parte autora que teve o nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, 

referente débito indevido, requerendo assim a declaração de inexistência 

do débito, bem como, indenização de danos morais. Tutela antecipada 

indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que há 

vínculo entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela 

condenação da parte autora em pedido contraposto. Inexistindo 

preliminares, passo à análise do MÉRITO. É o breve relato. Decido. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer inadimplência nesse sentido, afirmando 

ainda que nunca solicitou tal produto. No caso em tela, de acordo com a 

prova dos autos, verifico que houve de fato relação jurídica firmada entre 

as partes. Nesses termos, há de se reconhecer a legitimidade do débito, 

bem como o vínculo entre as partes. Analisando detidamente os autos, 

verifico do documento anexado no ID 13746911, que a parte autora 

realizou a contratação dos produtos ofertados pela parte ré, ocasião em 

que após a confirmação de alguns dados pessoais e endereço, anuiu com 

o produto ofertado e forma de pagamento, as quais se encontram 

inadimplidas. Ademais, verifico da inicial que a parte autora afirmou que 

sequer havia solicitado tais livros, porém, após a apresentação do áudio 

demonstrando a realização do negócio jurídico, esta não nega a 

participação da parte autora na contratação, vez que não contesta ser a 

parte requerente uma das interlocutoras da gravação, limitando-se apenas 

e tão somente a questionar a entrega do produto. Ora, se restou 

comprovado nos autos que houve a contratação do produto pela parte 

demandante, frisa-se, a qual em um primeiro momento alega não ter 

solicitado tal produto, não pode esta agora, após passados mais de 4 

(quatro) anos da entrega, querer tão somente questionar o recebimento do 

produto, o qual alegou nunca ter contratado. Da simples análise dos 

documentos juntados nos autos, é possível se inferir claramente, que a 

contratação fora realizada pela parte autora, que em momento algum, até a 

demonstração da contração através de áudio, havia questionado a 

entrega do produto, ou seja, restou cristalina nos autos a contratação pela 

parte demandante dos produtos ofertados pela parte demandada. 

Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos qualquer documento 

capaz de desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, 

não demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos das 

faturas, as quais encontra-se anexadas nos autos. Desta forma, restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de 

fato, a parte autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a 

cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes e, que as 

cobranças dos valores pela parte reclamada se deram em razão de 

efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive os áudios/ligações realizadas pela parte autora, a 

existência da relação comercial e débito entre os litigantes. Nesse sentido, 

transcrevo o seguinte julgados da Turma Recursal do Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO 

JURÍDICO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 
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EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em incompetência dos juizados 

especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia 

fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi 

suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 2. Tendo a parte 

recorrida apresentado o áudio de ligação telefônica que comprova a 

existência de relação jurídica entre as partes, resta afastada a alegação 

de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito 4. Havendo 

dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o 

pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 

5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há se falar em 

inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 781400920168110001/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 

18/10/2017) Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência 

de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à 

sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. 

A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não 

possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse 

a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de 

danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, 

que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a parte reclamada 

cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de dívida 

devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos que 

demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto formulado na presente 

demanda deve ser acolhido uma vez que a parte requerida logrou êxito em 

demonstrar não apenas a origem do débito, mas também a inadimplência 

da parte requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO 

para CONDENAR a parte requerente a pagar à parte requerida a 

importância de R$ 891,00 (oitocentos e noventa e um reais), devidamente 

atualizado pelo INPC a partir do respectivo vencimento, com incidência de 

juros legais de 1% a.m. a partir da citação, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte reclamante à 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 8% sobre o valor 

corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma 

do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência 

da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º 

do Novo Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do 

Enunciado 114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP)”. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010113-05.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOANICE DA SILVA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010113-05.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: JOANICE DA SILVA 

GUIMARAES EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II, art. 924 do CPC, autorizando que a parte 

postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido em 

nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha 

procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e 

penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. Publique-se. Intimem-se. 

Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001066-92.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

ALDAIR SANTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001066-92.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ALDAIR SANTI EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II, art. 924 do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara
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Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 23/2018-JUA

O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora S ilvana Ribeiro da Silva, matrícula 9169, 

Auxiliar Judiciária PTJ, designada Gestora Geral desta Comarca, estará 

afastada de suas funções por motivo do curso, "Treinamento e 

Consultoria e Auditoria no Sistema GPSem" na cidade de Juína, nos dias 

22 e 23/10/2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora IVETE ARAÚJO DOS SANTOS, matrícula n. 9173, 

Técnica Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Geral desta 

Comarca, nos dias 22 e 23/10/2018, em substituição a titular que estará 

participando do Curso em Juína;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 19 de outubro de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67415 Nr: 3982-97.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosineia da Matta Souto, Raphael da Matta 

Correa Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 Intimar os patronos da parte autora, acerca da Juntada de Exceção de 

Pré-executividade de folhas 162/173 (ref.: 80), para querendo, 

manifestar-se a respeito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59661 Nr: 2202-59.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 Conforme despacho de folha 214, procedo a intimação das partes, na 

pessoa de seus advogados, acerca do cálculo da Contadoria Judicial de 

folha 215, para querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33239 Nr: 1018-10.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cesar Antunes, Ana Gertrudes da Silva 

Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Marcos Vinicius Lucca Boligon - OAB:12099

 Conforme despacho de folha 369, procedo a intimação das partes, na 

pessoa de seus advogados, acerca do cálculo da Contadoria Judicial de 

folha 372, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55452 Nr: 1661-60.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Rangel de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Proceder a intimação da parte autora, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63238 Nr: 670-16.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Aparecida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento ao despacho de fls 107, que os autos foram 

remetidos com Vista à Procuradoria Municipal em 09/07/2018, para 

apresentação no prazo de 15(quinze) dias, da ficha financeira/holerites da 

autora. Contudo, houve o decurso de prazo, e a requrida manteve-se 

inerte. Ante o exposto, impulsiono ao autor para requerer o que de direito, 

considerando que os documentos a serem entregues são imprescindíveis 

para prosseguimento da execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92728 Nr: 3013-77.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Vistos, etc.

Diante da petição de fl. 125, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL da quantia depositada na Conta Única do Poder Judiciário, 

informada às fls. 115/116, devendo ser transferido para a conta informada 

pela Defensoria Pública nos autos.

Ademais, conforme anexado aos autos pedido de informações quanto ao 

Habeas Corpus impetrado pelo executado, segue as informações 

devidamente prestadas.

Uma vez expedido o alvará, INTIMEM-SE as partes pessoalmente desta 

decisão.

CUMPRA, servindo a presente como Mandado/Ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92728 Nr: 3013-77.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Vistos, etc....Decido.Quanto a alegação de revogação de prisão civil do 

executado, diante do pagamento das três últimas parcelas do débito, não 

merece acolhimento.Afinal, o fato do executado ter pago as três últimas 
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parcelas do débito está em desacordo com o que dispõe o artigo 528, § 7º 

do CPC, o qual determina que o débito alimentar que autoriza a prisão é o 

que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.No que tange ao 

valor da pensão alimentícia devida pelo executado, o mesmo deveria ter 

realizado o pagamento no valor de R$ 4.555,39 (quatro mil quinhentos e 

cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme planilha de fls. 

80, contudo não o fez.Desta forma, mantenho a prisão cível do executado 

LEANDRO SOUZA MORAIS, tendo em vista que o executado não cumpriu 

com que determina a legislação processual civil, devendo permanecer o 

prazo deferido em decisão de fls. 77 ou até quitação total do débito 

alimentar referente a estes autos.Às providências necessárias para a 

expedição de alvará de levantamento da quantia depositada em favor da 

exequente.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92728 Nr: 3013-77.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Vistos em correição.

Recebo a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC). A concessão da 

gratuidade da justiça não impede que a parte contrária possa fazer a 

prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação instruída com os 

elementos hábeis ao convencimento do Magistrado.

Processe-se em segredo de justiça, por força do contido no art. 189, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Cite-se a parte executada, para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento 

das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no 

seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

 Consigno, fica a parte executada desde já advertida de que somente a 

comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento.

 Advirta-se a parte executada que o não pagamento ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

Anote-se que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até as 3 (três) pres¬tações anteriores ao ajuizamento 

da execução e as que se vencerem no curso do processo.

 O cumprimento da pena, por sua vez, não exime o executado do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Decorrido o prazo para pagamento, diga a parte exequente, em 3 (três) 

dias, sobre eventual justificação ou ausência dela e, após, abra-se vista 

ao Ministério Público.

Intime-se a Defensoria Pública.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63791 Nr: 1175-07.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Ré Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delci Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, PATRICIA QUESSADA MILAN - OAB:7131, Vera 

Lucia Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar os patronos das partes acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, para querendo, requeria o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63327 Nr: 755-02.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GAR, Sirlene Alves de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Estado de Mato Grosso - Secretaria Estadual de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que nesta data, juntei as informações de agendamento da 

consulta pré-cirúrgica, conforme email anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97821 Nr: 5568-67.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Impulsiono o presente feito com vista às partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando, objetivamente, os fatos que 

desejam demonstrar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 11005 Nr: 128-47.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo nesta data a juntada detalhada do RPV expedido nos autos. Ante 

o exposto, impulsiono ao DJE para proceder a intimação do autor, 

requerendo o que direito, eis que em contato telefônico com esta 

secretaria, nos informou que não há informação de protocolo junto ao TRF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92728 Nr: 3013-77.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Diante disso, em consonância com a cota ministerial retro, REVOGO A 

PRISÃO CIVIL do executado e JULGO EXTINTO a presente execução, nos 

termos do art. 924, inciso II, do CPC/2015.Expeça-se alvará de 

levantamento dos valores depositados em favor da exequente, conforme 

dados bancários informados nos autos.Comunique-se a 4ª Câmara de 

Direito Privado (HC n. 1011090-78.2018.8.11.0000) do julgamento desta 

lide, encaminhando-se cópia desta decisão.P.R.I. Ciência ao Ministério 

Público e Defensoria Pública.Sirva-se cópia da presente como ALVARÁ 

DE SOLTURA se por outro motivo não estiver preso e MANDADO DE 

INTIMAÇÃO.Com o transito em julgado, arquive-se.Sem custas face a 

gratuidade judiciária.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68761 Nr: 670-79.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderleia Ottenio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 
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Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos etc.

 Ante o pedido de fls. 60/62, intime-se os executados para querendo se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68761 Nr: 670-79.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderleia Ottenio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90341 Nr: 1833-26.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE PAINEL DE LED LTDA. ME - ME, Juliano Alves da 

Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A - Unibanco S/A, Suzano Papel 

e Celulose S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:128341

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente os pedidos iniciais, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC para:DECLARAR a inexistência de débito relativo as Notas 

Fiscais n.ºs 000019202, 000.020.872 e 000020904, emitidas em 

09/09/2016, 04/11/2016 e 07/11/2016, nos valores de R$ 3.492,36 (três 

mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), R$ 

2.919,00 (dois mil, novecentos e dezenove reais) e R$ 769,41 (setecentos 

e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), as quais deram 

origem às duplicatas de n.ºs 020872001, no valor de R$ 973,02 

(novecentos e setenta e três reais e dois centavos), com vencimento em 

04/12/2016; 020904001, no valor de R$ 256,48 (duzentos e cinquenta e 

seis reais e quarenta e oito centavos), com vencimento em 07/12/2016; 

020872002, no valor de R$972,99 (novecentos e setenta e dois reais e 

noventa e nove centavos), com vencimento em 03/01/2017; 020904002, 

no valor de R$ 256,47 (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e 

sete centavos), com vencimento em 06/01/2017; 020904003, no valor de 

R$ 256,46 (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), 

com vencimento em 05/02/2017; e 020872003, no valor de R$ 972,99 

(novecentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), com 

vencimento em 02/02/2017, e determino a exclusão/baixa do nome da 

parte requerente do protesto junto ao Cartório de Protesto de 

Juara-MT.CONDENAR solidariamente as partes requeridas ao pagamento 

de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

a requerente, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362 do 

STJ).CONDENO solidariamente as partes requeridas nas custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios de 

sucumbência no patamar de 10% do valor da condenação, nos termos do 

art. 85, § 2º, do CPC/15.Transitada em julgado, não havendo requerimento 

para cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, arquive-se nos 

termos do art. 523 e seguintes do NCPC.P.R.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71578 Nr: 2031-34.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:24.214, José Alberto Couto Maciel - OAB:513/df

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, confirmando a tutela antecipada concedida nos autos.DECLARO 

a inexistência de débito entre a parte requerente e requerida, eis que não 

existiu qualquer contratação;CONDENO a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

parte requerente, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ).CONDENO 

a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% do valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as anotações baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 118720 Nr: 6611-05.2018.811.0018

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aroldo Aparecido da Silva Oliveira-MEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude da 

Comarca de Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DETERMINO, após comprovação do pagamento das custas processuais a 

EXPEDIÇÃO do respectivo ALVARÁ para realização do evento “ÁGUAS 

CLARAS RODEIO TEAM” e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Esta 

concessão não isenta o requerente de responsabilização civil, penal e 

administrativa, inclusive por perturbação à ordem e sossego alheio.A 

ausência de observação das condições acima elencadas implicará em 

revogação do alvará, bem como aplicação das medidas administrativas e 

judiciais cabíveis aos responsáveis.I. NOTIFIQUE-SE o Conselho Tutelar, o 

Inspetor de Menores e a Polícia Militar para realizar FISCALIZAÇÃO 

contínua no local acerca do cumprimento da Portaria n. 002/2018 da 

Infância e Juventude e das especificações contidas nesta decisão.II. 

PROCEDA-SE a entrega ao organizador do evento, encaminhando-se junto 

cópia da referida Portaria, para aplicação do que couber.III. CIÊNCIA ao 

Ministério Público e ao requerente. Não havendo outras ocorrências, ao 
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ARQUIVO.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 118037 Nr: 6331-34.2018.811.0018

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo parcialmente procedente o pedido 

e DETERMINO, a EXPEDIÇÃO do respectivo ALVARÁ para realização do 

evento “IV FESTIVAL DE DANÇA DE JUARA”, autorizando apenas a 

participação de crianças com 10 (dez) anos completos.JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Esta concessão não isenta o requerente de responsabilização civil, 

penal e administrativa, inclusive por perturbação à ordem e sossego 

alheio.A ausência de observação das condições acima elencadas 

implicará em revogação do alvará, bem como aplicação das medidas 

administrativas e judiciais cabíveis aos responsáveis.I. NOTIFIQUE-SE o 

Conselho Tutelar, o Inspetor de Menores e a Polícia Militar para realizar 

FISCALIZAÇÃO contínua no local acerca do cumprimento da Portaria n. 

002/2018 da Infância e Juventude e das especificações contidas nesta 

decisão.II. PROCEDA-SE a entrega ao organizador do evento, 

encaminhando-se junto cópia da referida Portaria, para aplicação do que 

couber.III. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao requerente. Não havendo 

outras ocorrências, ao ARQUIVO.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57522 Nr: 48-68.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia Molina Marafiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a parte requerida devidamente intimada, conforme 

certidão do Sr. Oficial de Justiça fl.103, até a presente data não se 

manifestou. Assim, promovo vistas ao patrono da parte autora, para 

requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79312 Nr: 1686-34.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franscielle Maria de Souza - 

OAB:20471-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116, Evandro Cesar Alexandre dos Santos 

- OAB:5699

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Repetição do Indébito em Dobro c/c Danos Morais e Pedido de Tutela 

antecipada” ajuizada por MARIA DA SILVA SOUZA contra BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Alega a autora em síntese, que tem 59 anos, é viúva, sendo 

semialfabetizada, e que em determinado momento se surpreendeu quando 

percebeu que estava sendo debitado de sua pensão por morte valores 

referentes a empréstimos consignados os quais não teria consentido.

Continua dizendo que somente celebrou com a parte requerida dois 

contratos de empréstimos, sendo os de nº 577800167 e 578233401, 

desconhecendo os outros contratos quais sejam: nº 713192003 e nº 

713190582.

Aduz que procurou a requerida por diversas vezes na tentativa de 

resolver o problema, procurando ainda o Procon, ingressando com o 

processo administrativo nº 631/2013, no qual a requerida teria juntado 

contrato em nome da Requerente, todavia, afirma que as assinaturas 

presentes no contrato eram divergentes da verdadeira assinatura da 

autora.

Nesta medida, alegando que os descontos são indevidos, a parte 

ingressou com a presente demanda, pretendendo obter a tutela de 

urgência, a fim de que a requerida se abstenha de efetuar descontos nos 

benefícios da autora oriundos dos contratos fraudulentos.

 No mérito requer a declaração de inexistência da relação jurídica 

referentes aos contratos de Nº 713192003 e 713190582, bem como que 

condene a requerida na repetição do indébito em dobro e em danos 

morais.

Com a inicial vieram os documentos de f. 16/98.

A antecipação dos efeitos da tutela foi concedida às f. 86/87.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação às fls. 93/101, 

refutando as alegações da autora pugnando pela improcedência dos 

pedidos. Juntou documentos.

Réplica às fls. 151/172.

Petição de especificação de provas da parte requerida às fls. 203, 

pugnando pela designação de pericia grafotécnica. A parte autora não se 

manifestou.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 

355 do NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória, razão pela qual passo a apreciar o mérito.

INDEFIRO o pleito de designação de perícia grafotécnica, por identificar a 

“olho nu” a divergência de assinaturas constante no contrato e nos 

documentos pessoais da autora.

Da análise dos autos e das provas nele coligidas verifico que o pedido 

autoral é procedente, conforme passo explicar.

Em relação ao contrato de empréstimo discutido, tenho que devem ser 

declarado inexistente, pois a contestação está desacompanhada de 

qualquer documento capaz de demonstrar a existência de relação jurídica 

entre a requerente e a requerida, se prestando a alegar que a requerente 

firmou contrato com o Banco, juntando contrato com assinatura que a 

“olho nu” é possível perceber que se trata de assinatura divergente dos 

documentos da autora, ou seja, falsa.

De outra banda, a parte autora traz provas de que tentou resolver a 

quizília de forma amigável, registrando reclamação no Procon, bem como 

registrando boletim de ocorrência. Contudo, não obteve êxito.

Incumbia ao Banco requerido debelar o pleito da parte requerente, 

apresentando fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

alegado na inicial.

 Até mesmo porque era tarefa do réu comprovar que o negócio jurídico foi 

celebrado, pois sem cabimento atribuir ao autor a produção de fato 

negativo. E, se inexiste nos autos documento nesse sentido, não há como 

reconhecer pela validade do aludido empréstimo consignado. Em resumo, 

no caso em análise, são descabidos todos os descontos nos proventos 

da parte autora decorrentes do contrato acima mencionado.

Bem por isso, é de rigor a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre a parte Autora e Banco requerido, com o consequente cancelamento 

do débito.

Restando patente a procedência do pedido declaratório de inexistência em 

relação ao contrato de empréstimo, também fica evidenciado a 

procedência do pedido de restituição de valores que foram descontados 

da aposentadoria da parte autora por força que não tem o contrato de 

empréstimo consignado, uma vez que tais descontos são sobejamente 

indevidos.

Incide, aqui, a norma do art. 42 do CDC, segundo a qual “o consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Não há, no caso apresentado, engano justificável apto a afastar a 

repetição em dobro do que foi indevidamente cobrado; é obrigação do 
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fornecedor ter controle sobre todas as operações obrigacionais 

relacionadas ao seu negócio, mantendo-se sempre atento sobre as 

cobranças de cada usuário de seus serviços e, no caso de existir 

desconto indevido, assim que for comunicado, é obrigado a checar a 

situação e providenciar sua imediata regularização.

Sabe-se que as instituições financeiras, reincidentemente, atuam de 

maneira desidiosa diante de descontos indevidos em conta-corrente de 

seus clientes, tratam o caso com descaso e desrespeito, como se não 

tivesse responsabilidade sobre o fato e suas consequências, ao invés de 

demandar esforços para solucionar a situação.

Nesse contexto, deve sim ser aplicada a repetição em dobro do indébito, o 

que se extrai da jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO 

DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. APRECIAÇÃO DE DIREITO LOCAL. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 282/STF. CONSUMIDOR. VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. 

CULPA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 

283/STF.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação 

de ofensa ao art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a 

demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, 

contraditório ou obscuro.

2. A matéria pertinente ao art. 476 do CC não foi apreciada pela instância 

judicante de origem, tampouco foi objeto dos embargos declaratórios 

opostos perante o Tribunal de origem. Portanto, ante a falta do necessário 

prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.

3. Em relação à ofensa ao art. 42 do CDC, este Tribunal Superior tem 

decidido que basta a configuração de culpa para o cabimento da 

devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, 

porque"'o engano é justificável exatamente quando não decorre de dolo ou 

de culpa' (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos 

autores do anteprojeto, 9ª ed., Rio de janeiro: Forense Universitária, 2007, 

p. 408)"(AgRg no AgRg no Ag 1.255.232/RJ, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/3/2011).(...)" (STJ. AgRg no Ag 

1400388/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

04/11/2014, DJe 10/11/2014). (grifei)

Nesse contexto, deve sim ser aplicada a repetição em dobro do indébito 

referente ao contrato descrito na exordial e aqui declarado inexistente.

No que tange ao dano moral, é, nesses casos, in re ipsa – ou seja: 

dispensa-se a prova do dano efetivo, que é presumido, exatamente pelos 

valores que estão em disputa e que se referem aos atributos da honra e 

da personalidade da parte.

O Superior Tribunal de Justiça adota entendimento, de que, quanto aos 

danos morais, em si mesmo, não há falar em prova; o que se deve 

comprovar é o fato que gerou a dor, o sofrimento.

Assim, comprovado o fato, impõe-se a condenação, já que, nesses 

casos, em regra, considera-se o dano in re ipsa.

In casu, transparece evidente a configuração de danos morais, uma vez 

que a cobrança indevida gerou a diminuição do benefício previdenciário da 

autora, que o utiliza para a sua subsistência.

Não há dúvidas, portanto, quanto à presença dos elementos formadores 

da responsabilidade civil, à vista de que a autora experimentou descontos 

mensais em sua aposentaria, há que se reconhecer a obrigação dos 

requeridos em indenizar os danos morais causados.

Não há regras objetivas para a fixação do dano moral, cabendo ao juiz a 

árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão 

do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do 

ofendido, principalmente à econômico-financeira, de modo que haja 

compensação pela dor sofrida sem desconsiderar o caráter repressivo 

pedagógico, desincentivando o causador do dano de novas práticas de 

atos assemelhados.

É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte requerente 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo: prudência e 

severidade.

Neste cenário, entendo razoável seu arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil 

reais).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, confirmando a tutela antecipada concedida às f. 43/45.

DECLARO a inexistência de negocio jurídico entre a parte requerente e 

requerida, notadamente quanto ao contrato nº 713192003 e n. 713190582.

CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a requerente, acrescidos de juros 

legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a 

partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

CONDENO o requerido em restituição em dobro dos valores descontados 

indevidamente referente ao contrato aqui declarado inexistente, devendo 

ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

desde a data da citação.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% do 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

EXPEÇA-SE oficio ao INSS para cessar definitivamente os descontos do 

benefício da parte autora, em relação aos contratos declarados 

inexistentes nesta sentença.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações baixas 

necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69116 Nr: 845-73.2015.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado negativo nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 115581 Nr: 5409-90.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado, Silvio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson da Matta, Maria Conceição Parra da 

Matta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado com certidão negativa nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57224 Nr: 3463-93.2012.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDF, ARDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39060 Nr: 3081-71.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Gerson Raul 

Monteiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:18930/MT

 Considerando que a publicação fl.751 (DJE 10338) não constou o patrono 

da parte requerida conforme fl.707, promovo nova publicação para o 

advogado Marcelo Rubens Betarello Setolin do teor da intimação fl.749.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42521 Nr: 2949-77.2011.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Artur Paliosa, Lorena Marques Paliosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemar Luiz Consalter Schenatto, Angelo 

Versi Sequinel, Sedionil Bonan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para comprovar a devida publicação do 

edital retirado em cartório no dia 20.07.2018, conforme fl.158.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 58039 Nr: 511-10.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. T. Frizon Madeiras- ME, Noely Terezinha 

Ruffato Frizon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O, Sandro Martinho Tiegs - OAB:8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): N. T. FRIZON MADEIRAS- ME, CNPJ: 

03825701000158 e atualmente em local incerto e não sabido NOELY 

TEREZINHA RUFFATO FRIZON, Cpf: 82169144153, Rg: 1149839, Filiação: 

Otacilio Rufato e Dorvalina Bussularo Rufatto, data de nascimento: 

13/04/1961, brasileiro(a), natural de Coronel Vivida-PR, casado(a), do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 31/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL em face de N. T. FRIZON MADEIRAS- ME e NOELY 

TEREZINHA RUFFATO FRIZON, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 00708/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/04/2012

 - Valor Total: R$ 7.630,74 - Valor Atualizado: R$ 7.630,74 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 63, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 17 de outubro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 57191 Nr: 3428-36.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferreira & Oliveira dos Santos Ltda-EPP, 

Arnaldo José Ferreira, Edineia Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERREIRA & OLIVEIRA DOS SANTOS 

LTDA-EPP, CNPJ: 01321680000108, Inscrição Estadual: 13.170.052-9, 

atualmente em local incerto e não sabido ARNALDO JOSÉ FERREIRA, Cpf: 

45350175904, Rg: 3.481.679-4, Filiação: Aparecida Carvalho Ferreira e 

Manoel Ferreira Filho, data de nascimento: 26/08/1962, brasileiro(a), 

natural de Francisco Alves-PR, casado(a), pecuarista e atualmente em 

local incerto e não sabido EDINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS, Cpf: 

45651558187, data de nascimento: 23/09/1967, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FERREIRA & OLIVEIRA DOS 

SANTOS LTDA-EPP, ARNALDO JOSÉ FERREIRAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8155/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/08/2012

 - Valor Total: R$ 7.477,46 - Valor Atualizado: R$ 7.477,46 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 
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conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 66, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 17 de outubro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 24928 Nr: 2955-26.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardes Transportes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BERNARDES TRANSPORTES LTDA., 

CNPJ: 04172828000188. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/06/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUARA-MT- NA PESSOA DO GESTOR em face de 

BERNARDES TRANSPORTES LTDA., na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1454/2003, 1455/2003, 1456/2003, 

1457/2003 (MAIS 8 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2004

 - Valor Total: R$ 2.754,00 - Valor Atualizado: R$ 2.754,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de fl.52, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 17 de outubro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 57307 Nr: 3551-34.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. dos Santos Comercio, Vicente Carvalho 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): V. C. DOS SANTOS COMERCIO, CNPJ: 

04125867000124 e atualmente em local incerto e não sabido VICENTE 

CARVALHO DOS SANTOS, Cpf: 17881897104, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de V. C. DOS SANTOS 

COMERCIO e VICENTE CARVALHO DOS SANTOS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2570/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 4.530,00 - Valor Atualizado: R$ 4.530,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de fl.55, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 
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Batista, digitei.

Juara, 17 de outubro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 57261 Nr: 3500-23.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. de Oliveira Comércio - ME, José Evanildo 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. E. DE OLIVEIRA COMÉRCIO - ME, CNPJ: 

07111244000190 e atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ 

EVANILDO DE OLIVEIRA, Cpf: 85397695149, Rg: 14320371, Filiação: Jose 

Antonio de Oliveira e de Ivandira de Moura Oliveira, brasileiro(a), 

casado(a), microempresário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de J. E. DE OLIVEIRA COMÉRCIO 

- ME e JOSÉ EVANILDO DE OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8971/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/09/2012

 - Valor Total: R$ 5.300,00 - Valor Atualizado: R$ 5.300,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de fl.44, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 17 de outubro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 34130 Nr: 1653-88.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. Braiani Trivisanuto, Vilma Aparecida 

Braiani Trivisanuto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): V. A. BRAIANI TRIVISANUTO, CNPJ: 

02564181000104 e atualmente em local incerto e não sabido VILMA 

APARECIDA BRAIANI TRIVISANUTO, Cpf: 86590782172, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante (supermerc. braiane). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/06/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de V. A. BRAIANI TRIVISANUTO 

e VILMA APARECIDA BRAIANI TRIVISANUTO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1206/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/03/2009

 - Valor Total: R$ 28.781,00 - Valor Atualizado: R$ 28.781,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 79, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 17 de outubro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 25081 Nr: 3071-32.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Piery da Silva e Gonçalves dos Santos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PIERY DA SILVA E GONÇALVES DOS 

SANTOS LTDA, CNPJ: 04929876000178. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/06/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUARA-MT- NA PESSOA DO GESTOR em face de PIERY DA 

SILVA E GONÇALVES DOS SANTOS LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 389/2003, 779/2003.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2003

 - Valor Total: R$ 2.842,00 - Valor Atualizado: R$ 2.842,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 28, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 17 de outubro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 55059 Nr: 1251-02.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose das Aleluias de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE DAS ALELUIAS DE BRITO, Cpf: 

38947587915, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/05/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOSE DAS ALELUIAS DE 

BRITO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Execução 

Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

6446/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/05/2012

 - Valor Total: R$ 8.988,00 - Valor Atualizado: R$ 8.988,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de fl. 25, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 17 de outubro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 60277 Nr: 2860-83.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. S. da Silva Informática-ME, Maria 

Aparecida Schiavo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. A. S. DA SILVA INFORMÁTICA-ME, 

CNPJ: 05937048000144, Inscrição Estadual: 13.206.607-6 e atualmente em 

local incerto e não sabido MARIA APARECIDA SCHIAVO DA SILVA, Cpf: 

01450721931, brasileiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/05/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de M. A. S. DA SILVA 

INFORMÁTICA-ME e MARIA APARECIDA SCHIAVO DA SILVA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) 
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na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3097/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 8.363,00 - Valor Atualizado: R$ 8.363,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 57, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 17 de outubro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 35614 Nr: 3170-31.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual, C. M. Pereira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, CNPJ: 

03507415000306 e atualmente em local incerto e não sabido C. M. 

PEREIRA DA SILVA, CNPJ: 36928307000102. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

@_poloAtivo_ em face de FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e C. M. 

PEREIRA DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 7263/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/11/2009

 - Valor Total: R$ 13.750,00 - Valor Atualizado: R$ 13.750,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de fl.51, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 17 de outubro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 57309 Nr: 3553-04.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO MARCOS DA SILVA, Cpf: 

30189636874, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, pecuarista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ANTONIO MARCOS DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Execução 

Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

10935/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/11/2012

 - Valor Total: R$ 12.094,00 - Valor Atualizado: R$ 12.094,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 
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para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 45 , determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 17 de outubro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 57179 Nr: 3417-07.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Rister Inacio-Me, Anni Carolini Rister 

Inácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. C. RISTER INACIO-ME, CNPJ: 

08945089000170 e atualmente em local incerto e não sabido ANNI 

CAROLINI RISTER INÁCIO, Cpf: 02744101176, Filiação: Bonifácio Inácio e 

Lindamir de Fátima Rister, data de nascimento: 20/08/1988, brasileiro(a), 

natural de Taió-SC, solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de A. C. RISTER INACIO-ME e 

ANNI CAROLINI RISTER INÁCIO, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 10111/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/09/2012

 - Valor Total: R$ 7.562,00 - Valor Atualizado: R$ 7.562,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de fl.46, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 17 de outubro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 57255 Nr: 3494-16.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.A. Bertasso Comércio - ME, Leila Aparecida 

Bertasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L.A. BERTASSO COMÉRCIO - ME, CNPJ: 

07968103000199 e atualmente em local incerto e não sabido LEILA 

APARECIDA BERTASSO, Cpf: 93807759115, Rg: 1411030-0, Filiação: Iraci 

Bertasso e Ana de Oliveira Bertasso, data de nascimento: 17/02/1974, 

brasileiro(a), natural de Maringá-PR, convivente, operadora de máquinas, 

Telefone 96125251. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de L.A. BERTASSO COMÉRCIO - 

ME e LEILA APARECIDA BERTASSO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8601/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/08/2012

 - Valor Total: R$ 17.203,00 - Valor Atualizado: R$ 17.203,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de fl.43, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.
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 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 17 de outubro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 32518 Nr: 554-83.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. da Silva Filho ME/ Madeireira Santa Marta, 

Miguel da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. DA SILVA FILHO ME/ MADEIREIRA 

SANTA MARTA, CNPJ: 0328654700193 e atualmente em local incerto e 

não sabido MIGUEL DA SILVA FILHO, Cpf: 21503171841, Rg: 

26.616.509-6, Filiação: Miguel Arcanjo da Silva e Vinia Barbieri Bertoco, 

data de nascimento: 21/12/1976, brasileiro(a), natural de Cruzeiro do 

Oeste-PR, solteiro(a), fazendeiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/03/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de M. DA SILVA FILHO ME/ 

MADEIREIRA SANTA MARTA e MIGUEL DA SILVA FILHO, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Execução Fiscal, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4418/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/12/2008

 - Valor Total: R$ 23.084,00 - Valor Atualizado: R$ 23.084,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 45, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 17 de outubro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 60284 Nr: 2867-75.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. dos Santos Oficina-ME (Four Motos), João 

Nascimento dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. N. DOS SANTOS OFICINA-ME (FOUR 

MOTOS), CNPJ: 02428137000177, Inscrição Estadual: 131805010 e 

atualmente em local incerto e não sabido JOÃO NASCIMENTO DOS 

SANTOS, Cpf: 42296650910, Rg: 12R/1.124.522, Filiação: Antônio Mariano 

dos Santos Leontina Nascimento dos Santos, data de nascimento: 

05/06/1958, brasileiro(a), natural de Herval Grande-RS, casado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/05/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de J. N. DOS SANTOS 

OFICINA-ME (FOUR MOTOS) e JOÃO NASCIMENTO DOS SANTOS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Execução Fiscal ., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2003/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/03/2012

 - Valor Total: R$ 10.606,07 - Valor Atualizado: R$ 10.606,07 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte exequente 

tentou de todas as formas a citação pessoal da executada, cumprido o 

requisito estampado no enunciado n° 414 da súmula do STJ (A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades), outra alternativa não resta senão a citação por edital. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital tem como pressuposto 

encontrar-se o réu/devedor em lugar incerto e não sabido e depende de 

prova quanto à frustração da(s) primeira(s) tentativa(s) de citação. 2. No 

caso, determinada a expedição de mandado de penhora, a citação foi 

frustrada por não mais funcionar a empresa no local indicado no título, 

conforme certidão lavrada por oficial de justiça. 3. Situação que aponta 

para a dissolução de fato da empresa a ensejar a citação por edital, 

modalidade que se afigura adequada ao caso. 4. Agravo de instrumento 

provido. (TRF 05ª R.; AGTR 0001676-60.2012.4.05.9999; SE; Terceira 

Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas; Julg. 08/11/2012; 

DEJF 23/11/2012; Pág. 402)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro os 

pedidos de f. 39, determinando a citação por edital da parte 

executada.Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como 

curador especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 17 de outubro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 29142 Nr: 1699-14.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BACdS, LACdS, Cleonice Cabreiras da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que junte aos autos informações de 

conta bancária para liberação de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27443 Nr: 5414-98.2007.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Pavesi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que junte aos autos informações de 

conta bancária para liberação de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65519 Nr: 2666-49.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamila Maria de Mello Bilek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que junte aos autos informações de 

conta bancária para liberação de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21505 Nr: 3887-48.2006.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que junte aos autos informações de 

conta bancária para liberação de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55522 Nr: 1733-47.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci da Silva Ottenio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que junte aos autos informações de 

conta bancária para liberação de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57637 Nr: 110-11.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. Garcia Veículos-ME, Luzia Victor Garcia, 

José Geremias Garcia Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691 OAB/MT, Rafaella Alt de Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo do Edital, sem manifestação das 

partes Requeridas. Assim, conforme determinação fl.176, promovo vistas 

a parte Requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43187 Nr: 299-23.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Roza Bernardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que junte aos autos informações de 

conta bancária para liberação de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34402 Nr: 1973-41.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA 

- OAB:8393, Simone Bergamaschi da Fonseca - OAB:5.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que junte aos autos informações de 

conta bancária para liberação de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40213 Nr: 668-51.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leo Vicente do Nascimento, Valdinei Holanda 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.191/195, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35957 Nr: 121-45.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Aparecido Guideli, Maria Ivone Guideli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Flávio Marins - 

OAB:20055/PR

 Intimar os patronos das partes para conhecimento e manifestação 

necessário quanto a devolução da Carta Precatória fl.336/375, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58125 Nr: 603-85.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Maria de Lima Gotardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar patrono da parte autora para que junte aos autos informações de 

conta bancária para liberação de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36482 Nr: 648-94.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane de Almeida Pereira Schneider, Elizangela de 

Almeida Pereira, Adilson Almeida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que junte aos autos informações de 

conta bancária para liberação de valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 23528 Nr: 1548-82.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Claudino de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Aued, Marinalva Gonçalves Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Intimar a patrona da parte requerida, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação fl.153/158, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 118037 Nr: 6331-34.2018.811.0018

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc,

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por MUNICÍPIO DE JUARA 

visando suprir suposta omissão, contradição e obscuridade na sentença 

de fls. 262/263.

Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos.

Demais disso registro que analisando a sentença atacada, não vislumbro 

nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, já que a decisão está de 

acordo com os termos da Portaria n. 002/2018 da Infância e Juventude.

Referida Portaria traz expressamente que referida norma regulamenta a 

participação de menores nos certames de beleza, voz e outros eventos 

públicos festivos com a participação de menores, constando no art. 8º a 

vedação da participação de crianças menores de 10 (dez) anos de idade 

em certames em local aberto, como no caso dos autos.

A Portaria é clara em estabelecer requisitos para participação das 

crianças e adolescentes em casos de eventos públicos festivos, não 

apenas certame de beleza, como diz o requerente.

 Assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, diante do não preenchimento dos 

requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

P.R.I.C.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 34496 Nr: 2046-13.2009.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana da Conceição Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thaylla Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 Cód. 34496

Verifica-se que o despacho de ref. 36 constou erroneamente a data da 

designação da audiência, eis que constou o ano de 2018. Assim, por 

evidente erro material, que é corrigível, inclusive ex officio, corrijo o 

equívoco detectado, de modo que o despacho passa a ter a seguinte 

redação: “Considerando a justificativa plausível da nobre defesa, defiro o 

requerimento de ref. 35 e, por conseguinte, redesigno a audiência para o 

dia 14 de maio de 2019 às 14h30min”.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 109282 Nr: 2670-47.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Alves, Tiago Alves Mota, 

Nadir Mota, Lindomar Cardoso da Silva, Taciani Alves Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:14341-E, Marcelo Rubens Betarello Setolin - OAB:18930/MT, 

REGISSON JOSE DE CASTRO - OAB:6214

 Promovo a intimação dos advogados, para informar o endereço das 

testemunhas não localizadas, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 96364 Nr: 4774-46.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Jhone Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23320/O

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

o pedido formulado na denúncia, para condenar o acusado Willian Jhone 

Santos da Silva pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, 

ambos praticados no âmbito das relações domésticas. [...] Incidindo a 

regra do cúmulo material do artigo 69 do CP às penas em análise, deve o 

réu cumprir 4 (quatro) meses de detenção, por necessária e suficiente a 

repreender suas condutas.Em análise novamente do artigo 59 

(circunstâncias judiciais acima), bem como dos artigos 33 e 34 do Código 

Penal e a pena final aplicada ao caso concreto, estabeleço o regime 

aberto para o início do cumprimento da pena.Em face da natureza do 

delito, não cabe a conversão em penas restritivas de direito (CP, 

44).Tendo em vista que a pena é inferior a dois anos, o sentenciado faz 

jus ao sursis do artigo 77 do Código Penal, devendo o réu cumprir as 

seguintes condições pelo prazo de dois anos: a) proibição de frequentar 

bares, boates e afins. b) proibição de ausentar-se da comarca onde 

reside, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a 

juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.Nos termos 

do artigo 387 do Código de Processo Penal, fixo em favor da ofendida o 

valor de 1 (um) salário mínimo para reparação dos danos causados pela 

infração.Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do 

Código de Processo Penal.Por fim, concedo ao acusado o direito de apelar 

em liberdade, uma vez que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código 

de Processo Penal nos presentes autos.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cientifique-se o Parquet.Após, o trânsito em julgado:Oficie-se ao 

TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da CF e ao IICC e 

ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais) e;Expeça-se guia de 

execução penal; Cumpra-se expedindo o necessário e após, arquivem-se 

com as baixas e anotações de estilo.Juara, 19 de setembro de 2019.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80914 Nr: 2413-90.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Giovani Gasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de 

condenar o réu MARCELO GIOVANI GASQUES pela prática do delito de 

porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da lei 10.826/03); PASSO À 

DOSIMETRIA DA PENA.O delito de porte ilegal de arma, nesta modalidade, 

possui pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e pagamento de 

multa. Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, 

verfica-se:Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que 

ultrapasse os limites da norma repressora; antecedentes criminais 

imaculados; não havendo elementos para aferição da conduta social nos 

autos, deixo de valorar tal circunstância; quanto à personalidade do 

agente não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; os 

motivos são comuns à espécie; quanto às circunstâncias e 

consequências do delito são normais em crimes desse jaez; sendo o crime 

perpetrado contra a sociedade, nada se pode falar acerca do 

comportamento da vítima. [...] Condeno, portanto, o réu MARCELO 

GIOVANI GASQUES a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime 

aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal e, ainda, ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos. [...] Condeno o réu em custas 

processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.Nos 

termos do artigo 336 do Código de Processo Penal o valor da fiança 

prestada pelo acusado deverá ser utilizado para pagamento das custas 

processuais. [...] Certificado que for o trânsito em julgado: comunique-se 

ao TRE/MT e ao IICC; anote-se junto ao Cartório Distribuidor; expeça-se 

Guia de Execução; procedam às baixas e anotações de estilo, arquive-se 

em definitivo.Ciência ao Representante do Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Juara, 27 de setembro de 2018.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 115490 Nr: 5363-04.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Labadessa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos etc,

Trata-se de guia de execução penal tendo como recuperando Darci 

Labadessa dos Santos, condenado a pena de 3 (três) meses de detenção 

pelo delito de lesão corporal, a ser cumprida no regime aberto.

Observa-se que a guia de execução penal está devidamente instruída com 

os documentos necessários, conforme determina o artigo 983 da CNGC.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 12 de novembro de 2018, 

às 15h40min.

Intime-se o reeducando.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111946 Nr: 3903-79.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDdL, ANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 Intimar a defesa para apresentar alegações finais, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67792 Nr: 190-04.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Mascarós Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Promovo a intimação do Adovago, para que informe o endereço do Réu 

VICENTE MASCARÓS NETOS, tendo em vista a certidão do oficial de 

justiça ref: 124.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000702-12.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDINEI NOATTO (EXECUTADO)

KATIA DE OLIVEIRA NOATTO (EXECUTADO)

 

Certifico que em consulta aos autos 1034540-58.2017.8.11.0041, em 

trâmite na 3ª Vara Cível de Falências e Recuperação Judicial em 

Cuiabá/MT, verifiquei que decorreu o prazo para a parte autora recolher a 

diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000848-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. N. (ADVOGADO(A))

V. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. P. (RÉU)

L. F. M. D. M. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA PRIMEIRA VARA PROCESSO: 

1000848-19.2017.8.11.0025 C E R T I D Ã O ROSANE INÊS NOATTO, 

GESTORA JUDICIÁRIO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATRÍCULA 6464, PORTARIA N.º 

101/2013/DF, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 

POR LEI, ETC... Certifico que, na data de 09/06/2017, foi nomeado como 

advogado dativo, o Dra. HILONÊS NEPOMUCENO, OAB/MT 14.764-B, para 

promover a defesa nestes autos, conforme o termo de nomeação juntado 

aos autos sob a ID nº 9065627. Certifico ainda que foi arbitrado ao 

Advogado acima identificado à título de honorários Advocatícios 04 

(quatro) URH´s da tabela atual da OAB pelos serviços prestados. 

Juína/MT, 19 de outubro de 2018. ROSANE INÊS NOATTO Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001056-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado(a) para efetuar o 

pagamento do valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) referente a 

diligência margeada pelo oficial de justiça Elder Dourado Miranda, nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 564 de 949



termos do provimento 7/2017-CGJ, juntando, em seguida, o comprovante 

nos autos, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105216 Nr: 164-82.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. DA SILVA & MEIRA MACHADO LTDA - 

ME, ALEX SCARPAZZA DA SILVA, DEUNICE MEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

INTIMAÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA), EM DILIGÊNCIA A SER 

CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 01 E MÓDULO 05. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109914 Nr: 2535-19.2015.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR MANZANO JUNIOR - 

OAB:8.688, LUIS ARMANDO MAGGIONI - OAB:OAB/SP 322.674, 

TARSILA MACHADO ALVES - OAB:OAB/SP 232.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3.213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6.199, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:OAB/MT 7.722, 

JOCELANE GONÇALVES - OAB:OAB/MT 9.390, MARIA CLÁUDIA DE 

CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:OAB/MT 5.930, PEDRO MARCELO 

DE SIMONE - OAB:3937/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA DESIGNAÇÃO 

DE DATA PARA INÍCIO DA DILIGÊNCIA NA BUSCA DE PROVA PERICIAL 

NO IMÓVEL OBJETO DA REFERIDA LIDE, AGENDADA PARA O DIA 30 DE 

OUTUBRO DE 2018, COM SAÍDA ÀS 08H00MIN, NO ESTACIONAMENTO 

LATERAL DO FÓRUM DESTA COMARCA DE JUÍNA-MT, TUDO CONFORME 

MANIFESTAÇÃO DO PERITO ÀS FLS. 191/192.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 33880 Nr: 2060-78.2006.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A MT., OTÁVIO SIMPLÍCIO KUHN - OAB:14.238

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA ÀS FLS. 249/256.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 82209 Nr: 2033-22.2011.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DA CRUZ E SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Código n. 82209

DESPACHO

Vistos em correição.

Determino à Secretaria Judicial que:

1. Desapense estes autos dos autos de n. 1412-25.2011.811.0025.

2. Após, arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Às providências.

Juína/MT, 13 de março de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 15644 Nr: 983-39.2003.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEROLA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME, 

EDSON TRENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:OAB/MT 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 INTIMAÇÃO dos Advogados das partes quanto ao retorno dos autos do 

Egrégio Trbunal de Justiça do Estado de Mato Grosso..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 88034 Nr: 2086-66.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. L. DOMINHAKI - EPP ( SUPERMERCADO 

SÃO JOSÉ), DELCI DIAS PEREIRA, VERA LUCIA DOMINHAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida pelo BANCO BRADESCO S/A 

em face de V. L. DOMINHAKI – EEP, DELCI DIAS PEREIRA e VERA LUCIA 

DOMINHAKI.

Inicial e documentos às fls. 05/15.

Despacho inicial à fl. 17.

Certidão negativa de citação à fl. 22-v.

Determinação de suspensão do feito pelo prazo de 30 dias à fl. 24.

Determinação expedição de Carta Precatória objetivando a citação em 

novo endereço à fl. 35.

Certidão negativa de citação à fl. 60.

Decisão deferindo a busca pelo sistema INFOJUD com finalidade de 

localizar os executados às fls. 67/60.

Certidão negativa de citação à fl. 74.

O exequente requereu a citação editalícia à fl. 75.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, DETERMINO que seja desentranhada dos presentes autos a 

petição de fls. 68/70, pois não guardam relação com a presente ação, 

devendo ser autuada nos autos do processo Código 121078.

Pois bem. Cuida-se a presente ação de execução de título executivo cuja 

prescrição se opera em 05 (cinco) anos, nos moldes do art. 206 do Código 

Civil.

O art.802, do Código de Processo Civil de 1973, estabelece que o 

despacho que ordena a citação interrompe o prazo de pres¬crição, desde 

que, nos 10 (dez) dias seguintes, a parte exequente providencie o 

necessário para sua viabilização.

 O art. 240 §§1º e 2º do Novo Código de Processo Civil, igualmente, 

estabelece que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as 
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providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se 

aplicar a interrupção da prescrição.

No caso, o instrumento particular de contrato de financiamento sob o nº 

1.403.923, fl. 09, estabelece como condições de pagamento o valor 

pactuado em 24 (vinte e quatro) parcelas com a primeira prestação para 

05.09.2005 e a última prestação em 05.08.2007. Consta da inicial que a 

executada pagou até a décima parcela e parte da décima primeira, 

portanto, a conclusão lógica que se extrai da narrativa da exordial é que o 

inadimplemento se deu em 05/08/2006 e a ação foi ajuizada em 

30/04/2012.

Infrutífera a tentativa de citação, a parte exequente deixou de requerer e 

providenciar o necessário para que nos 10 dias seguintes a citação se 

aperfeiçoasse, de forma que, ainda que se considere os 30 (trinta) dias 

de suspensão dos autos determinado à fl. 24, a prescrição foi alcançada 

em 05.09.2011, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da presente ação.

Ainda que se considerasse que o inadimplemento se deu no vencimento 

da última parcela em 05.08.2007, considerando a suspensão dos autos 

pelo período de 30 (trinta) dias, a prescrição se operou em 05.09.2012, ou 

seja, pouco mais de 4 (quatro) meses da distribuição da ação.

Não há como se considerar, no caso, que a demora decorre de culpa 

exclusiva do Judiciário ou do(s) próprio(s) execu¬tado(s), já que o próprio 

exequente não pleiteou as medidas adequadas para que fosse(m) 

encontrado(s), e somente requereu a citação por edital em 26.09.2017 (fl. 

75), quando já se operava o instituto da prescrição.

Inaplicável à espécie o disposto no art. 240, §1º do NCPC ou do art. 802 do 

CPC/73 a prescrição deve ser contada desde a data do próprio 

inadimple¬mento.

Tendo em vista o transcurso de prazo superior ao lapso previsto para a 

pretensão executiva, de rigor o reconheci¬mento da prescrição.

Sobre o tema, confira-se a posição do Superior Tribunal de Justiça:

 “AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE EMITIDO EM 20.05.2003. EMPRESA RÉ EM 

LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA 

EMPRESA DEMANDADA. SENTENÇA RECONHECENDO DE OFÍCIO A 

PRESCRIÇÃO PELO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS. APELO DA 

SOCIEDADE AUTORA BUSCANDO A ANULAÇÃO DO DECISUM COM O 

CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. – O inconformismo não 

merece acolhimento. (...) apesar da ação monitória ter sido ajuizada dentro 

do quinquídio legal, a citação da empresa demandada não foi realizada até 

a presente data. Com efeito, não há que se falar em inércia do judiciário, 

pois, compulsando os autos, constata-se que as diligencias requeridas 

pela sociedade autora no sentido de obter o endereço da empresa ré, bem 

como de sua representante legal foram deferidas e cumpridas, logo a 

ausência de citação não ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da 

Justiça. (...) Com efeito, poderia a sociedade autora ter requerido a citação 

por edital, diante da certidão do oficial de justiça (...), cujo teor dava conta 

que a empresa ré estava em local incerto e não sabido, ou mesmo 

postulado a suspensão do processo a fim de tentar localizá-la. Dessa 

forma (...) isenta de reparo a sentença vergastada que reconheceu a 

prescrição do direito da sociedade autora. (STJ – AREsp: 1001792 RJ 

2016/0275289-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 

22/03/2017. Sem destaques no original)

 O caso, ainda que se trate de ação monitória, é perfeitamente aplicável à 

espécie, pois a lógica estabelecida tanto para a ação de conhecimento 

quanto para a ação de execução, ao menos no que tange à disciplina da 

prescrição, é rigorosa¬mente a mesma.

Consigna-se que a presente ação foi distribuída em 30.04.2012 (fl. 16), na 

vigência do Código de Processo Civil de 1973 e até a presente data não 

houve a citação dos executados, de modo que entre a propositura da 

ação até a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, ocorrido 

em 18.03.2016, já havia ocorrido o lapso temporal superior ao quinquênio, 

de sorte que a pretensão foi atingida pela prescrição, sendo inaplicável ao 

presente caso o regramento do art. 487 e 921 do NCPC, pois nos moldes 

do art. 14 do NCPC “a norma processual não retroagirá e será aplicável 

imediatamente aos processos em curso, respeitando os atos processuais 

praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma 

revogada.”

Ante o exposto, não havendo qualquer outra causa interruptiva a ser 

reconhecida, de rigor o pronunciamento da prescrição, razão pela qual 

JULGO EXTINTO O PROCES¬SO, com resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 14 e 924, inc.V, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas pela parte exequente.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 15 de outubro de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 125960 Nr: 4912-26.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto ao cálculo apresentado em petitório de fl. 77/78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 88034 Nr: 2086-66.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. L. DOMINHAKI - EPP ( SUPERMERCADO 

SÃO JOSÉ), DELCI DIAS PEREIRA, VERA LUCIA DOMINHAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc.Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida pelo BANCO 

BRADESCO S/A em face de V. L. DOMINHAKI – EEP, DELCI DIAS PEREIRA 

e VERA LUCIA DOMINHAKI.[...]É o relatório. Fundamento e decido. [...]Ante 

o exposto, não havendo qualquer outra causa interruptiva a ser 

reconhecida, de rigor o pronunciamento da prescrição, razão pela qual 

JULGO EXTINTO O PROCES¬SO, com resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 14 e 924, inc.V, do Código de Processo Civil.Custas e despesas 

pela parte exequente.Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46066 Nr: 5593-74.2008.811.0025

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABEL DE FÁTIMA MELANEZI ALMICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 "Vistos etc. Defiro o pedido formulado pela advogada do Município 

Requerido, concedo prazo de 05 (cinco) dias para juntada da Procuração 

necessária. Considerando que a parte autora foi devidamente intimada 

para a presente solenidade deixando de comparecer sem qualquer 

justificativa, evidente o seu total desinteresse pela causa, que não pode 

se perpetuar no tempo sem resultado algum em razão da sua inércia e 

desídia. Assim, consubstanciado no fato de que compete à parte 

interessada promover o andamento do processo, providenciando os atos 

e diligências que lhe incumbir, sob pena de extinção do feito, nos termos 

do art. 485, III, do CPC/15, o arquivamento dos autos é medida de rigor. Isto 

posto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do 

art. 485, III, do CPC/15. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho
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 Cod. Proc.: 96592 Nr: 5035-29.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVAN DA SILVA, MARIA LÚCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc.Em que pese o pedido de suspensão formulado à fl. 116 sob o 

fundamento da Lei 13.340/2016, o exequente não fez juntar aos autos 

comprovação da renegociação de dívida de crédito rural de que trata a 

referida lei, razão pela qual INDEFIRO o pedido de fl. 116.Ademais, 

considerando que a presente ação se encontra paralisada por inércia do 

exequente, DETERMINO a intimação do credor/exequente, para promover o 

andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o art. 317, do Novo Código de Processo Civil.Ressalto 

que eventual providência requerida pela parte credora deverá ser efetiva 

e apta ao prosseguimento regular da ação, não sendo suficiente para este 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão.Não sendo realizadas providências efetivas, o Gestor 

certificará nos autos e fará os autos conclusos. Cumpra-se.Às 

providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 112034 Nr: 3605-71.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIONE SILVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a Advogada da parte requerente sobre a nova data da perícia, 

reagendada para o dia 22 de novembro de 2018, às 13h30min no hospital 

São Geraldo.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127315 Nr: 787-78.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE JUÍNA, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CINTA LARGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4.293 - A/ MT, CESAR IRINEU OLIVEIRA DA 

CONCEIÇÃO - OAB:6916/MT

 intimação positiva

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109019 Nr: 2098-75.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JORGE DE OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:82.823/RS

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu ANDERSON FREITAS DA SILVA, nas 

penas do art. 129, § 1º, III, do Código Penal.Em observância as diretrizes 

dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da 

pena:Pena: reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos. 1º FASEAnalisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se 

que:1)Culpabilidade: GRAVE, tendo em vista que o acusado foi a procura 

da vítima e sua convivente na época dos fatos já municiado com uma faca 

o que revela sua premeditação. A justificativa do réu de que teria levado a 

faca por temer o acusado só revela que refletiu e planejou. Do contrário, 

temendo, bastava não ter ido.2)Antecedentes: o réu não possui maus 

antecedentes;3)Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone 

sua conduta social.4)Personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço 

psicológico relevante;5)Circunstancias: típicas do crime;6)Motivos: são 

inerentes ao tipo penal;7)Consequências: ínsitas do crime; 

8)Comportamento da vítima: inexistente. Assim, após a análise das 

circunstâncias judiciais, FIXO a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses 

de reclusão.2ª FASEInexistem agravantes.RECONHEÇO a atenuante do 

art. 65, III, “c”, do Código Penal, qual seja, ter o réu cometido o crime sob 

influência de violenta emoção, razão por que atenuo a pena em 1/6, 

fixando a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.3ª 

FASEInexistem causas de aumento ou diminuição da pena.Portanto, 

TORNO DEFINITIVA a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.A 

pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, 

“c”, do Código Penal.Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o 

direito de apelar em liberdade

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110969 Nr: 3047-02.2015.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FABIANA APARECIDA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANA APARECIDA DOS REIS, 

Filiação: Maria dos Reis, data de nascimento: 30/05/1984, brasileiro(a), 

natural de Nortelândia-MT, convivente e atualmente em local incerto e não 

sabido FERNANDO VASCONCELOS, Cpf: 01588985164, Rg: 1709136, 

Filiação: Maria Gasparin Vasconcelos e Airton Vasconcelos, brasileiro(a), 

natural de Quilombo-SC, convivente. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 17 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98956 Nr: 364-26.2014.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILSON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILEUZA BATISTA DOS SANTOS, 

Filiação: João Raimundo dos Santos e Jasmira do Carmo Batista Santos, 

data de nascimento: 12/12/1981, brasileiro(a), natural de Alronia-PR, 
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solteiro(a), Telefone (66) 3524-1021 e atualmente em local incerto e não 

sabido UILSON BARBOSA, brasileiro(a), casado(a), serviços gerais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, comungando com o entendimento do “Parquet”, 

REVOGO as medidas protetivas anteriormente aplicadas e JULGO 

EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 

485, VI, do NCPC.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 18 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109721 Nr: 2465-02.2015.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSA ANDRESSA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSO SOUZA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSA ANDRESSA LOPES, Cpf: 

05190590186, Rg: 2503326-3, Filiação: Matilde Lopes, data de nascimento: 

07/12/1993, brasileiro(a), natural de Juina-MT, convivente, axiliar de 

empresa, Telefone (66) 9999-4779. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vít ima deverá manifestar interesse 

oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 17 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104998 Nr: 21-93.2015.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSANI DA ROSA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BRANZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSANI DA ROSA MACHADO, Cpf: 

00468750185, Rg: 2792077-1, Filiação: Marli Terezinha da Rosa e Pedro 

Veloso Machado, data de nascimento: 21/07/1979, brasileiro(a), natural de 

Ampere-PR, convivente, autônoma, Telefone 66-8444-3758 e atualmente 

em local incerto e não sabido LUIZ CARLOS BRANZAN, Filiação: Leontina 

Rossi Branzan e Octávio Rossi Branzan, brasileiro(a), convivente, 

Telefone 8419-3477. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vít ima deverá manifestar interesse 

oportunamente.ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) 

Dativo(a) nomeado(a) no importe de 1 URH. SIRVA a presente como título 

executivo sem a necessidade de expedição de certidão pela Secretaria e 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e 

Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 17 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117838 Nr: 178-32.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELIANE ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DANIEL VICENTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS DANIEL VICENTE DE OLIVEIRA, 

Filiação: Edineia Vicente de Oliveira, data de nascimento: 23/07/1995, 

brasileiro(a), natural de Castanheira-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 

9634-6129 e atualmente em local incerto e não sabido ELIANE ROSA DE 

OLIVEIRA, Cpf: 03565268107, Rg: 2002872-5, Filiação: Celia Rosa de 

Jesus e Eliermes Alves de Oliveira, data de nascimento: 21/05/1992, 

brasileiro(a), natural de Castanheira-MT, solteiro(a), Telefone (66) 

9645-9537. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 17 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119602 Nr: 1143-10.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JANETE SPESSATTO VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN SPESSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVAN SPESSATO, Cpf: 42974895115, 

brasileiro(a), casado(a), madeireiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 17 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117727 Nr: 98-68.2016.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SANTOS RAPOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA APARECIDA DE SOUZA, Cpf: 

97239380149, Rg: 1443400-8, Filiação: José Aparecido de Souza e Maria 

Divina de Souza, data de nascimento: 29/05/1981, brasileiro(a), natural de 

Guiratinga-MT, casado(a), vendedora do avon, Telefone 669680-4986 e 

atualmente em local incerto e não sabido PAULO HENRIQUE SANTOS 

RAPOSO, Cpf: 05092992107, Rg: 2507310-9, Filiação: Marta Santos 

Raposo, data de nascimento: 16/11/1994, brasileiro(a), natural de Barra do 

Bugres-MT, solteiro(a), peão de boi, Telefone 66 9718-3827. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, tanto mais diante da inércia do apontado ofensor, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, nos termos da liminar 

concedida, que torno definitiva.MANTENHO as medidas protetivas em vigor 

até o término do processo penal a ele vinculado (inclusive eventual PEP), 

salvo se ainda houver necessidade, caso em que a vítima deverá 

manifestar interesse oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente 

decisão.SEM custas e honorários.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 17 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89470 Nr: 3676-78.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CALIXTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Vistos,

DEFIRO o pleito de f. 446, condicionando a juntada de procuração com 

poderes específicos para levantamento de valores.

Após o desconto das custas processuais e do levantamento do valor 

remanescente, ao ARQUIVO.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4078 Nr: 5401-83.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES ALMEIDA, PEDRO LUIZ 

GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 4.206

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO LUIZ GOUVEIA, natural de 

Itajá-GO. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denunciou a GILBERTO 

ALVES DE ALMEIDA e PEDRO ALVES DE ALMEIDA ou PEDRO LUIZ 

GOUVEIA, como incursos nas sanções do arts. 121, §2°, II e IV c/c Art. 29 

todos do Código Penal, crime esse que teria sido praticado no dia 

05.06.88, por volta das 02:00 horas, no interior do Garimpo do Arroz, 

localizado no Município de JuinaIMT, contra a vítima RONALDO DA 

CONCEIÇÃO.Narra a denuncia que no dia, hora e local acima indicados, os 

acusados, pelo simples fato de a vítima enquanto conversava com Sônia, 

genitora dos denunciados e proprietária de uma Boite, naquela localidade, 

viera a dar um beijo no rosto de Sônia.Nesta oportunidade, o denunciado 

Pedro, ao notar àquela cena, aproximou-se da vítima, dando-lhe um 

empurrão. O outro denunciado Gilberto, no mesmo momento, sacou sua 

arma apontando-a para a vítima. Tanto um denunciado corno o outro foi 

advertido por suas genitora. Após, quando a vítima estava indo em direção 

à sua casa,Pedro, que se encontrava escondido próximo àquele local, 

desferiu um tiro em sua perna direita. A vítima já ferida corria em busca de 

socorro. Nesta oportunidade, o denunciado Gilberto sacou de um revólver 

e desferiu sobre as costas da vítima um tiro certeiro. Desta forma, a vítima 

veio a falecer no local.Consta, ainda, da peça vestibular, que após o crime 

os acusados se evadiram do local, levando as armas utilizadas na prática 

criminosa.O processo teve início na Comarca de Cuiabá-MT, onde a 

denúncia foi recebida na forma em que foi apresentada (fis. 05). O 

acusado PEDRO ALVES DE ALMEIDA OU PEDRO LUIZ GOUVEIA foi 

devidamente escoltado (fis. 36) e compareceu a audiência designada para 

seu interrogatório (fis. 37). Vindo os autos para esta Comarca, foi o 

mesmo reorganizado nos termos do requerimento do Ministério Público, 

formulado às lis. 68/70 e deferido às lis. 70-v. O acusado GILBERTO 

ALVES DE ALMEIDA foi citado por edital para interrogatório (fis. 107), não 

tendo comparecido e sendo, desta forma, decretada sua revelia, bem 

como a do Réu PEDRO ALVES DE ALMEIDA OU PEDRO LUIZ GOUVEIA 

não mais encontrado e nomeado defensor para ambos (lis. 188).A defesa 

prévia veio às lis. 119, dizendo ser improcedente a denuncia e arrolando 

as mesmas testemunhas da acusação.Designado sumário de acusação, 

as testemunhas não foram localizadas, tendo o MM. Juiz declarado 

encerrada a instrução (lis. 126-v), após ouvir a defesa (fis. 126). Durante 

a instrução, pois, não foi ouvida nenhuma testemunha, nem produzida 

qualquer prova.Na fase do art. 406 do CPP, o Ministério Público requereu 

fossem os Réus pronunciados (lis. 127/130) e a defesa pugnou pela 

absolvição sumária, com base na falta de provas (Arts. 386, VI do 

CPP).Trata-se de ação penal, intentada contra os réus já nominados, nos 

quais o Ministério Público lhes imputa a prática do crime de homicídio 

qualificado pela futilidade do motivo e por recurso que impossibilitou a 
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defesa da vítima e, ainda, em concurso de pessoas.Nos termos do art. 

408 do Código de Processo Penal, a pronuncia se impõe quando existam 

provas da materialidade e suficientes indícios da autoria, com o que a 

jurisprudência tem sido assente:"Para a decisão de pronúncia, mero juizo 

de admissibilidade da acusação, hasta que o juiz se convença, dando os 

motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de 

que o réu seja o seu autor" (RT553'423).No caso dos autos, a existência 

do crime vem atestada pelo Exame de Corpo de Delito de fis. 11/12 que dá 

conta da morte violenta e provocada da vítima.Quanto a autoria, os indícios 

de terem sido os réus os responsáveis pelo delito estão igualmente 

presentes.O réu PEDRO LUIZ GOUVEIA tentou se safar da co-autoria, 

atribuindo-a somente à seu irmão e, para tanto, disse estar preso por 

engano, pois o nome verdadeiro do co-autor deste crime seria Pedro 

Alves de Almeida, seu irmão de criação. Entretanto, não há qualquer prova 

nos autos de que Pedro Luiz Gouveia seja outra pessoa que não Pedro 

Alves de Almeida, pois às fls. 32, há informação da autoridade policial 

dando conta de que é a mesma pessoa usando nomes diferentes.Ainda 

em seu interrogatório (fls. 37-v), o acusado PEDRO LUIZ GOUVEIA 

confirma a co-autoria do delito como sendo do acusado GILBERTO ALVES 

DE ALMEIDA.Não bastasse o próprio depoimento do acusado, ainda há o 

da testemunha ocular do crime, que aponta terem sido os acusados os 

seus autores, como se vê no depoimento da Sra. Dalilinês Pereira dos 

Santos na fase policial, às fls. 16/17:a testemunha viu quando Ronaldo 

deu um beijo no rosto de Sônia... que chegou Pedrinho. filho da Sônia e 

empurrou Ronaldo...que também nesse momento chegou Gilberto, também 

filho de Sônia, e sacou de uma arma, e apontou a arma para 

Ronaldo...Pedrinho ficou escondido atrás da casa, onde entre meio do Bar 

Hol Dog e a Boite...a vítima foi atingida por um tiro de revolver, acertando a 

perna da vítima, disparo este afirma a testemunha efètuado por Pedrinho 

que estava escondido atrás da casa...a testemunha presenciou quando a 

vítima Ronaldo saiu correndo...e quando a vítima já estava próximo da 

Boite da Bia que fica aprox. uns 40 metros acima. Gilberto o outro irmão de 

Pedrinho correu atrás da vítima e atirou nas cosias de Ronaldo, que caiu 

em frente a Boite da Bia. falecendo no local...'Diante de tais elementos, 

apontando os acusados como autores dos disparos fatídicos, não se 

pode negar a existência de meros indícios de autoria, como exige o art. 

408 do CPP.Nem se diga que a não produção de provas na fase judicial 

prejudica a pronúncia, posto que tem entendido o nosso E. Tribunal que 

pode (e deve) o juiz, nesta altura do processo, onde vigora o princípio do 

in dubio pro societate, basear-se apenas na prova colhida no Inquérito 

Policial. Veja-se o aresto abaixo:"29.3.94 PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINALRECURSO EM SENTIDO- ESTRITO - CLASSE 1 - 19 - N 827.94 

-CHAPADA DOS GUIÃL4RESRelator: EXMA. SRA. DESA. SHELMA 

LO!VÍBARDIDEKATORecorrente: A JUSTIÇA PÚBLICARecorrido: L4ZARO 

RODRIGUES DO CARMOEmenta: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME 

DE HOMICJDIO - FATOS APURADOS EM INQUÉRITO POLICIAL - AUSÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO JUDICIAL PELAS DIFICULDADES EXISTENTES NO MEIO 

RURAL - EXISTÊNCIA, CONTUDO, DE SÉRIOS INDÍCIOS DE A UTORL4 E DA 

PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME - JMPRONÚNCL4 - HIPÓTESE EM 

QUE NÃO SE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DO ARI. 409 DO CPP - RECURSO 

PRO 700 - PRONIíWC'IA DECRETADA.Não sendo a pronúncia juízo de 

condenação mas de mera probabilidade, bastam a prova da materialidade 

do crime e de simples indícios de sua autoria para decretá-la.O inquérito 

policial não só pode como deve ser levado em consideração para esse 

fim, quando a instrução judicial ficou prejudicada por eventuais 

dificuldades da justiça."Quanto, portanto, à pretendida absolvição, face a 

ocorrência de falta de provas, acha-se este juízo impossibilitado de 

acolher a súplica da defesa, pelos mesmos motivos, não sendo aplicável, 

nesta fase do processo, o princípio do indubio pro reo.ISTO POSTO, com 

supedâneo no art. 408 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os réus 

GILBERTO ALVES ALMEIDA, brasileiro, solteiro, garimpeiro, filho de 

Ronaldo Alves de Almeida e Maria Guilhermina Gouveia; e PEDRO LUIZ 

GOUVEIA ou PEDRO ALVES DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, garimpeiro, 

filho de Ronaldo Alves de Almeida e Maria Guilhermina Gouveia, ambos 

atualmente em local incerto e não sabido, determinando sejam os mesmos 

submetidos ao julgamento pelo E. Tribunal do Júri desta Comarca, como 

incursos nas sanções do art. 121, §2°, II e IV c/c Art. 29 do Código Penal 

Brasileiro.Estando os réus foragidos (RT 534/433 e 554/441) e se tratando 

de crime inafiançável, para cujo julgamento se faz necessária suas 

presenças, até mesmo porque a intimação desta sentença há de ser 

pessoal (art. 414 do CPP), hei por bem decretar suas prisões, com 

supedâneo no art. 408, §1° do Código de Processo Penal, determinando a 

expedição dos competentes mandados de prisão, bem como remessa de 

cópias dos mesmos aos órgãos de praxe, para as providências relativas 

às suas capturas.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 19 de outubro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 141407 Nr: 4343-54.2018.811.0025

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLLIANA CORDEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

GUTERRES - OAB:20272/O

 Ante o exposto, SUBSTITUO a PRISÃO PREVENTIVA por PRISÃO 

DOMICILIAR à acusada POLLIANA CORDEIRO DE SOUZA, mediante o 

cumprimento das seguintes medidas cautelares:a) COMPARECIMENTO da 

acusada em todos os atos do processo, estando a beneficiada proibida de 

alterar seu endereço sem comunicação a este Juízo;b) PROIBIÇÃO de 

ausentar-se da Comarca de Juína sem prévia comunicação;c) 

RECOLHIMENTO DOMICILIAR no período noturno e nos dias de 

folga;EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, salvo se por outro motivo não 

estiver presa, ficando a indiciada ADVERTIDA de que o descumprimento 

das medidas cautelares acima determinadas poderá redundar na 

aplicação de outras medidas que garanta a instrução processual, inclusive 

prisão preventiva.DEVERÁ o Sr. Meirinho LER expressamente tais 

condições, alertando-se das consequências do descumprimento.CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4078 Nr: 5401-83.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES ALMEIDA, PEDRO LUIZ 

GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 4.206

 Certifico que afixei no átrio do Fórum, em local próprio, o Edital de 

INTIMAÇÃO, como de costume.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4078 Nr: 5401-83.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES ALMEIDA, PEDRO LUIZ 

GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 4.206

 Impulsiono estes autos com intimação das partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4078 Nr: 5401-83.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES ALMEIDA, PEDRO LUIZ 

GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 4.206

 Vistos,

Diante da individualização do acusado, RETIFIQUE-SE a capa dos autos, 

fazendo constar o nome do acusado PEDRO LUIZ GOUVEIA, trocando-se 

a etiqueta.

Destarte, a fim de garantir o prosseguimento deste processo com relação 

a ele, e sem prejuízo da defesa do acusado GILBERTO ALVES ALMEIDA, 

a separação se impõe. Firme na seguinte orientação jurisprudencial:

“Não se contesta que em caso de conexão e continência os crimes devem 

ser julgados em comum, porém, havendo vários denunciados e sendo 

suspenso o feito em relação a um dos acusados, justifica-se 

perfeitamente o desmembramento do processo em relação a ele o 

prosseguimento em relação aos demais, sobretudo se não houver prejuízo 

para defesa” (RT 755/743).

Sendo assim, com fulcro no art. 80 do CPP, DETERMINO a SEPARAÇÃO 

destes autos, prosseguindo neste processo a ação contra PEDRO LUIZ 

GOUVEIA e, em autos apartados a serem formados com fotocópias de 

todas as peças do processo, o processo relativo ao acusado GILBERTO 

ALVES ALMEIDA, e a fim de viabilizar a atualização do Banco Nacional de 

Mandados de Prisão - BNMP, o que determino, RECOLHA-SE os antigos 

MANDADOS de PRISÃO, SUBSTITUINDO-O por novo, fazendo constar o 

prazo de validade.

ENCAMINHEM-SE os mandados de prisão para a Delegacia de Polícia Civil 

da Comarca e, por ofício, à Delegacia de Capturas (POLINTER) na Capital 

deste Estado, bem como para os locais onde possivelmente possa ser 

encontrado.

Em sendo efetivada a prisão, CONCLUSOS imediatamente.

INTIME-SE o acusado PEDRO LUIZ GOUVEIA POR EDITAL acerca da 

sentença de pronúncia.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência (art. 422 do CPP).

Após, CONCLUSOS imediatamente para designação do júri.

Já nos autos a serem formados, AGUARDE-SE no arquivo provisório a 

prisão do acusado GILBERTO ALVES ALMEIDA ou a eventual prescrição.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-55.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIZELY - INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

IANE MARIA BREDA CAMARA (ADVOGADO(A))

LUANA BREDA BETELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE LOEVEN 02112312154 (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 13:00h.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000736-84.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELERIANA AMORIN DOS REIS (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 13h:10min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010093-66.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MONICA WESTPHAL DUTRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE BRESOLIM FABRIS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010093-66.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: MONICA WESTPHAL DUTRA 

EXECUTADO: LUCIANE BRESOLIM FABRIS VISTOS. Havendo renitência do 

devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido 

expresso do credor de realização de penhora online, de dinheiro, 

respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes aos 

executados e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Ainda, diligencie-se 

através do sistema RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome 

dos executados e que não possuam restrições de qualquer natureza. 

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor 

para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito. Considerando que na época em que o Sr. Oficial de 

Justiça foi intimar a devedora da penhora registrada no ID. 4162179, ela 

estava em viagem, não tendo sido devidamente cientificada da constrição, 

indefiro o pedido de expedição de alvará formulado pelo credor e, diante 

do tempo já transcorrido, determino a renovação do ato no mesmo 

endereço declinado nos autos. Providências necessárias. Juína/MT, 4 de 

outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-66.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010287-66.2016.8.11.0025 REQUERENTE: COTRIGUACU MOTOSSERRAS 

LTDA - EPP REQUERIDO: EVANDRO RODRIGUES DA SILVA VISTOS. 

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Providências necessárias. Juína/MT, 3 de outubro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001542-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA COSINE DA SILVA SIMIONATTO (REQUERENTE)

PATRICIA SIMIONATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 22/11/2018 às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-48.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA FERREIRA FLAUZINO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010284-48.2015.8.11.0025 REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO REQUERIDO: CRISTIANA FERREIRA FLAUZINO VISTOS. Sobre a 

pesquisa de bens em nome do devedor, realizada por meio do sistema 

BACENJUD, manifeste-se o credor, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção. Cadastre-se o CPF da parte devedora, conforme indicado na 

petição de ID. 9987316, bem como registre-se o substabelecimento de ID. 

12599849. Às providências. Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-72.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. E. M. TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010360-72.2015.8.11.0025 REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: G. E. M. TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP VISTOS. Sobre a pesquisa de bens em nome 

do devedor, realizada por meio do sistema BACENJUD, manifeste-se o 

credor, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às providências. 

Juína/MT, 4 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000410-90.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HALISON LINO LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000410-90.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

EXECUTADO: HALISON LINO LIMA Vistos, Cuida-se de execução de título 

extrajudicial manejada por pessoa jurídica de direito privado, microempresa 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado consagradas pelos arts. 170, IX e 179 

da Constituição da República. Valendo-se do permissivo inserto no art. 74 

da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a 

autora a presente demanda no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, mas 

como fazem a maioria esmagadora das empresas de pequeno porte que 

litigam sob o pálio do rito mais célere e informal da Lei nº 9.099/95, não se 

atentando para as exigências legais aplicáveis à espécie, deixou de 

comparecer aos atos processuais, nomeando preposto para representa-la 

em audiência e desnaturando o objetivo da norma. Em primeiro plano, há 

que se recordar que segundo os enunciados aprovados pelo FONAJE, 

microempresas e EPPs, para litigar no JEC precisam: comprovar sua 

condição de enquadrada no SIMPLES, e de que os atos praticados estão 

regularmente adequados ao conceito de pequena empresa sujeita a 

regime de tributação diferenciado. Vale dizer: segundo os Enunciados 

135[1][1] e 141[2][2] do FONAJE, exige-se para a comprovação da 

legitimidade das sociedades microempresárias no polo ativo das ações 

processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante 

da qualificação tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao 

pedido inicial o documento fiscal ao qual se refere ao negócio jurídico 

objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades empresarias representadas, 

em todos atos processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual 

ou seu sócio dirigente. Tais exigências tem uma finalidade expressa: 

somente tem o direito de usar a prerrogativa legal de figurar no polo ativo 

de ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, as pessoas 

jurídicas que verdadeiramente respeitam e obedecem a finalidade da 

norma de facilitação ao acesso a uma decisão judicial mais célere e sob 

um procedimento marcado pela ausência de formalismo. Em verdade, não 

basta estar enquadrado no SIMPLES para poder litigar nos Juizados 

Especiais, já que a finalidade e o escopo da norma não é esse, 

descabendo a desfiguração de tal objetivo por meio de condutas que mais 

assemelham os balcões judiciários de um órgão de 

cobranças/recebimentos de empresas do que da missão constitucional 

atribuída a esse Poder Republicano. O que é sintomático e essencial ficar 

claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade bastante distinta da 

buscada pela demandante, que se valendo de sua qualificação tributaria 

inicial, abusa do direito de propor ações executivas sob o pálio da 

gratuidade, ignorando todas as demais características e exigências que a 

legislação criou para que pessoas jurídicas residissem em juízo como 

autoras nos JEC´s. Verifica-se que a autora se fez representar por 

preposto, não comparecendo nenhum dos sócios da demandante, além de 

não se ter juntado o documento fiscal que aparelha a pretensão. Em 

excelente digressão sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu 

desvirtuamento crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo 

Letteriello, assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do 

cidadão, que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas 

físicas hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um 

procedimento absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, 

iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas 

jurídicas, legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. 

A Lei complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 

9.841/99 e nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas 

nos juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo 

tal legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) 

Essas leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas 

causas, transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", 

requintados instrumentos de pressão de empresários, empresas e 

sociedades, algumas, como as microempresas, de considerável 

expressão econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 

240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, 

de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 572 de 949



que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu minimamente, e se 

pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça sob o rito ordinário, 

recolhendo custas e dispensando-se das exigências documentais que o 

rito mais simplificado comporta para qualificação da parte autora. Sendo 

assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu mérito, com 

fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. 

n. 123/06. Sem custas nem honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em julgado, arquive-se. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1][1] “O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2][2] “A microempresa e a 

empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, 

inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” 

(XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-58.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN RICARDO FRARE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001505-58.2017.8.11.0025. REQUERENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

REQUERIDO: WILLIAN RICARDO FRARE Vistos, Cuida-se de ação de 

cobrança manejada por microempresa, regularmente cadastrada no 

SIMPLES como detentora das prerrogativas legais de tratamento 

diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição 

da República, que valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei 

Complementar nº 123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a 

presente demanda no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a 

norma suso mencionada se destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao 

judiciário à empresas individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre 

que ao se compulsar de modo mais atento e diligente pelo sistema 

eletrônico de processamento de autos (PJE), descobre-se que estão, 

atualmente, em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis impressionantes 47 

ações de execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora 

demandante, nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas 

promissórias de clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, 

revelando uma litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Se não 

bastasse, a empresa litiga com toda essa avidez sob o rito definido na Lei 

n. 9.099/95, sem observar minimamente os requisitos necessários para a 

legitima utilização do procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque 

basta uma passada de olhos pela quase cinquenta ações, para se 

constatar que a empresa se limita a juntar a certidão de inscrição e 

regularidade junto ao SIMPLES, bem como a comprovação de seu 

enquadramento tributário como ME, respectivamente, deixando de 

observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e passou a 

usar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como um 

balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, com a larga 

vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O que é 

sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei especial tem 

finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que se valendo 

de sua qualificação tributaria inicial, abusa do direito de propor ações sob 

o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características e 

exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em nenhuma audiência de conciliação 

compareceu qualquer dos sócios da demandante; na maioria das 

execuções não se junta o documento fiscal que aparelha a pretensão; em 

nenhuma demanda há prova da qualificação tributária atualizada da 

empresa, nem tampouco demonstração de faturamento que justifique a 

autointitulada condição de microempresa; em demanda alguma juntou-se 

prova de recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre 

as operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade 

fiscal junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, é um dos 

litigantes de maior incidência e atividade nos juizados especiais é, 

exatamente, a empresa em comento. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, e, por fim, devem se 

portar em juízo como pequena sociedade que é (ou se diz ser), isto é, 

atuando no polo ativo pessoalmente ou presentada exclusivamente por 

seu sócio dirigente, o que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça 

sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das exigências 

documentais que o rito mais simplificado comporta para qualificação da 

parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 

9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem honorários, na 
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forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em 

julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1] 

“O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A microempresa e a empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” (XXVIII 

Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-34.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOSE ALVES (REQUERENTE)

DOUGLAS MARCEL DE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010035-34.2014.8.11.0025. REQUERENTE: APARECIDO JOSE ALVES 

REQUERIDO: LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA. V I S T O S, Havendo renitência da devedora em pagar ou garantir a 

dívida em discussão (intimações 858863 e 858864), e sobrevindo pedido 

expresso do credor de realização de penhora online, de dinheiro, 

respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, DEFIRO o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes a 

executada e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo exitosa a tentativa 

de constrição, intimem-se os devedores para, querendo, apresentarem 

impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, 

§6º), bem como somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias 

delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil. . 

Caso contrário, manifeste-se o exequente, em 10 dias. Sem prejuízo, 

proceda-se a conversão da ação para cumprimento de sentença. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DIONI TASSI CORREIA (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000165-79.2017.8.11.0025. REQUERENTE: DIONI TASSI CORREIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S V I S T O S, Certificada a 

tempestividade do presente recurso inominado (id. 15773954) nos termos 

do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos 

de admissibilidade recursal e, por conseguinte, RECEBO a apelação 

interposta em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da 

referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos ao apelado 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010157-76.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO (ADVOGADO(A))

IRACEMA APARECIDA DE SOUZA (EXEQUENTE)

IRACEMA A DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GELCI FRITSCH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010157-76.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: IRACEMA APARECIDA DE 

SOUZA, IRACEMA A DE SOUZA - ME EXECUTADO: ANTONIO GELCI 

FRITSCH V I S T O S, Intime-se a exequente para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010128-36.2010.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO TEIXEIRA XAVIER (EXEQUENTE)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO NIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo nº 

8010128-36.2010.8.11.0025 Exequente: Amarildo Teixeira Xavier 

Executado: Claudio Nir Vistos, etc. Trata-se de embargos à execução 

apresentados no curso de cumprimento de sentença que condenou o 

embargante a “RESTITUIR a quantia paga pelo requerente no valor de R$ 

4.627,50 (quatro mil seiscentos e vinte e sete e cinquenta centavos), 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m. desde a citação e correção 

monetária desde a data em que se efetivou o pagamento pelo autor”. De 

acordo com o embargante, consubstanciado na hipótese delineada na 

alínea “d”, do inciso IX, do art. 52 da Lei 9.099/95 (ocorrência de causa 

impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à 

sentença), o procedimento executivo deveria ser extinto, seja porque 

inexiste direito de crédito em favor do embargado, seja porque tal direito 

teria se esgotado, havendo nítida hipótese de compensação de débitos e 

créditos na situação versanda, já que o objeto do litígio inicial (motocicleta 

Sundown / STX 200, ano e modelo 2006/2007, cor amarela chassi número 

94J2XHEM67M000391 RENAVAM número 922001537) sempre esteve em 

poder do exequente, que permaneceu usufruindo do bem, mesmo com as 

restrições de gravame que foram o mote do pedido de resolução 

contratual. Vale dizer: de acordo com o devedor, malgrado a resolução do 

negócio jurídico tenha sido declarada e determinada a restituição do valor 

pago pelo promitente comprador, não ocorreu o desfazimento total da 

avença, porque o adquirente permaneceu usando a coisa negociada como 

se sua fosse. Afirma, assim, ser credor do direito de compensar todo 

tempo de uso da coisa pelo exequente/embargado, que segundo afirma 

soma o montante de R$ 13.262,22 ( treze mil duzentos e sessenta e dois 

reais e vinte e dois centavos), que corresponderia à correção monetária 

do valor da coisa alienada e não restituída. Por fim, alega que mesmo que 

se quisesse dar guarida à pretensão executória, há excesso de execução 

porque o valor correto devido seria de R$ 12.192,55 (doze mil cento e 

noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), ou seja, haveria um 

excesso de execução de R$ 9.730,76, segundo a memória de cálculo 

trazida na peça impugnativa. Manifestando-se sobre os embargos, afirma 

o exequente que a moto realmente esteve em seu poder, mas isso não 

retiraria o direito ao crédito expresso na sentença, aduzindo que a 

motocicleta não foi restituída porque o valor devido não teria sido pago. 

Aduz, ademais, que não há que se falar em atualização do valor do bem, 

que como móvel que é, não se valoriza no tempo e sim perde seu valor 

com o passar dos anos, aduzindo, ainda, que não há que se admitir a 

alegação de excesso de execução, na medida em que inexiste memória de 

cálculos regular que possa demonstrar a correção ou não dos 

argumentos brandidos pelo demandado, que ora diz haver excesso de 

mais de quatorze mil reais, ora aponta se ele da ordem de nove mil, 

setecentos e trinta reais e setenta e seis centavos. É o relatório. DECIDO 

Dois são os temas a serem enfrentados no caso em tela, e como a 

questão da superveniência de fato modificativo do direito de crédito é 

prejudicial à discussão sobre o excesso de execução, evidente que deve 

ela ser conhecida primeiramente. Compulsando atentamente o conteúdo 

decisório ora em execução, verifica-se com facilidade que a discussão 
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original se refere à resolução de negócio jurídico de compra e venda de 

uma motocicleta, porque, de acordo com o adquirente, após pagar o preço 

e consertar o veículo, quando foi revende-lo a terceiros, não conseguiu 

alcançar seu intento, porque descobriu que a moto estava com gravame 

judicial e que o bem não se encontrava livre e desembaraçado. Por isso, 

entendeu o juízo que o negócio deveria ser resolvido e as partes 

retornadas ao status quo anterior à celebração da avença, isto é, haveria 

de se restituir o valor pago pela coisa e ao mesmo tempo devolver-se a 

motocicleta alienada, tendo tal situação ficado explicitamente salientada no 

texto decisório ao assinalar: “Portanto, tendo havido o pagamento pelo 

autor, exigível a restituição ao status quo ante cuja rescisão contratual se 

impõe”. Em verdade, a discussão está em saber se existe, como quer o 

embargado, esse direito de retenção do pagamento até que o bem tenha 

sido devolvido, ou mesmo se há possibilidade de compensação entre uma 

coisa e outra, já que passaram-se longos anos e a celeuma judicializada 

ainda não se resolveu por inteiro. A solução da questão está na própria 

sentença, que reportando-se à jurisprudência dos Tribunais Estaduais, 

assinalou em caso semelhante que: “Observação quanto ao dever de 

devolução do veículo, quando do recebimento da restituição do preço” 

(TJ-SP-APL: 992070266165 SP , Relator: Edgard Rosa, Data de 

Julgamento: 03/11/2010, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 12/11/2010). Desse modo, porque a restituição das partes ao 

status que possuíam até a sentença depende de um agir do devedor (a 

restituição do preço recebido), não pode ele invocar a mora da outra 

parte, como causa de compensação ou dispensa do dever de pagar o que 

deve, na forma como determinada na sentença. É certo que se a coisa 

não for restituída, se for restituída depreciada, ou se houver prova do uso 

dela por esse período todo pelo credor, caberá ao ora executado o direito 

de cobrar alugueres desse tempo de uso, perdas e danos pela 

depreciação da coisa ou outros prejuízos que porventura aponte existir, 

mas isso não serve, de modo algum, à justificativa de não pagar o que foi 

condenado, ou mesmo compensar um crédito que não é líquido e certo (a 

depreciação do veículo, o aluguel pelo uso), por outro que decorre de um 

título judicial impassível de alteração, porque acobertado pela coisa 

julgada. Desse modo, afasto a tese principal e passo à análise do 

argumento atinente ao excesso de execução, porque ao reverso do que 

pretende o credor, a obrigação exarada no art. 525, §§4º e 5º, é tão 

somente de que o devedor, ao alegar excesso de execução indique “de 

imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo 

discriminado e atualizado de seu cálculo”, e isso foi feito, ainda que de 

modo lacônico e superficial. Pois bem, a discussão nesse particular incide 

sobre o real valor do crédito em excussão, o que mais uma vez nada tem 

de correto ou adequado na argumentação do devedor, que tentando 

interpretar o título judicial, decidiu que a atualização dos valores 

exequendos deveria ser feita somente até a data da sentença, o que é 

esdruxula ideia, e não merece guarida. Assim, deve mesmo o valor da 

condenação (R$ 4.627,50) ser corrigido, monetariamente, da data de seu 

dispêndio (junho de 2010) e aplicados juros de mora a partir da citação 

(novembro de 2010), até o efetivo pagamento, incidindo, ainda e tão 

somente, a multa de 10% a que alude o art. 523, § 1º do NCPC, porque 

indevidos honorários em qualquer fase do processo em 1º grau nos 

juizados especiais. Por conseguinte, rejeito os embargos à execução, e 

determino que o exequente de impulso á execução, no prazo de 10 dias, 

pena de extinção, nos termos do art. 53, § 4º da Lei n. 9.099/95. Sem 

custas nem honorários, ex vi dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Publique-se. Às providências. Juína (MT), 4 de outubro de 2.018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000763-67.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL ANDRADE NUNES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000763-67.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

EXECUTADO: MARCIEL ANDRADE NUNES Vistos, Cuida-se de execução 

de título extrajudicial manejada por pessoa jurídica de direito privado, 

microempresa regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado consagradas pelos arts. 

170, IX e 179 da Constituição da República. Valendo-se do permissivo 

inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a autora a presente demanda no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis, mas como fazem a maioria esmagadora das 

empresas de pequeno porte que litigam sob o pálio do rito mais célere e 

informal da Lei nº 9.099/95, não se atentando para as exigências legais 

aplicáveis à espécie, deixou de comparecer aos atos processuais, 

nomeando preposto para representa-la em audiência e desnaturando o 

objetivo da norma. Em primeiro plano, há que se recordar que segundo os 

enunciados aprovados pelo FONAJE, microempresas e EPPs, para litigar 

no JEC precisam: comprovar sua condição de enquadrada no SIMPLES, e 

de que os atos praticados estão regularmente adequados ao conceito de 

pequena empresa sujeita a regime de tributação diferenciado. Vale dizer: 

segundo os Enunciados 135[1][1] e 141[2][2] do FONAJE, exige-se para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal ao qual 

se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Tais 

exigências tem uma finalidade expressa: somente tem o direito de usar a 

prerrogativa legal de figurar no polo ativo de ações sujeitas ao rito 

especial dos Juizados Especiais, as pessoas jurídicas que 

verdadeiramente respeitam e obedecem a finalidade da norma de 

facilitação ao acesso a uma decisão judicial mais célere e sob um 

procedimento marcado pela ausência de formalismo. Em verdade, não 

basta estar enquadrado no SIMPLES para poder litigar nos Juizados 

Especiais, já que a finalidade e o escopo da norma não é esse, 

descabendo a desfiguração de tal objetivo por meio de condutas que mais 

assemelham os balcões judiciários de um órgão de 

cobranças/recebimentos de empresas do que da missão constitucional 

atribuída a esse Poder Republicano. O que é sintomático e essencial ficar 

claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade bastante distinta da 

buscada pela demandante, que se valendo de sua qualificação tributaria 

inicial, abusa do direito de propor ações executivas sob o pálio da 

gratuidade, ignorando todas as demais características e exigências que a 

legislação criou para que pessoas jurídicas residissem em juízo como 

autoras nos JEC´s. Verifica-se que a autora se fez representar por 

preposto, não comparecendo nenhum dos sócios da demandante, além de 

não se ter juntado o documento fiscal que aparelha a pretensão. Em 

excelente digressão sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu 

desvirtuamento crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo 

Letteriello, assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do 

cidadão, que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas 

físicas hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um 

procedimento absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, 

iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas 

jurídicas, legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. 

A Lei complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 

9.841/99 e nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas 

nos juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo 

tal legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) 

Essas leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas 

causas, transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", 

requintados instrumentos de pressão de empresários, empresas e 

sociedades, algumas, como as microempresas, de considerável 

expressão econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 

240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, 

de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 
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existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu minimamente, e se 

pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça sob o rito ordinário, 

recolhendo custas e dispensando-se das exigências documentais que o 

rito mais simplificado comporta para qualificação da parte autora. Sendo 

assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu mérito, com 

fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. 

n. 123/06. Sem custas nem honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em julgado, arquive-se. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1][1] “O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2][2] “A microempresa e a 

empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, 

inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” 

(XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000759-30.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000759-30.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

EXECUTADO: JONATAN DOS SANTOS Vistos, Cuida-se de execução de 

título extrajudicial manejada por pessoa jurídica de direito privado, 

microempresa regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado consagradas pelos arts. 

170, IX e 179 da Constituição da República. Valendo-se do permissivo 

inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a autora a presente demanda no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis, mas como fazem a maioria esmagadora das 

empresas de pequeno porte que litigam sob o pálio do rito mais célere e 

informal da Lei nº 9.099/95, não se atentando para as exigências legais 

aplicáveis à espécie, deixou de comparecer aos atos processuais, 

nomeando preposto para representa-la em audiência e desnaturando o 

objetivo da norma. Em primeiro plano, há que se recordar que segundo os 

enunciados aprovados pelo FONAJE, microempresas e EPPs, para litigar 

no JEC precisam: comprovar sua condição de enquadrada no SIMPLES, e 

de que os atos praticados estão regularmente adequados ao conceito de 

pequena empresa sujeita a regime de tributação diferenciado. Vale dizer: 

segundo os Enunciados 135[1][1] e 141[2][2] do FONAJE, exige-se para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal ao qual 

se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Tais 

exigências tem uma finalidade expressa: somente tem o direito de usar a 

prerrogativa legal de figurar no polo ativo de ações sujeitas ao rito 

especial dos Juizados Especiais, as pessoas jurídicas que 

verdadeiramente respeitam e obedecem a finalidade da norma de 

facilitação ao acesso a uma decisão judicial mais célere e sob um 

procedimento marcado pela ausência de formalismo. Em verdade, não 

basta estar enquadrado no SIMPLES para poder litigar nos Juizados 

Especiais, já que a finalidade e o escopo da norma não é esse, 

descabendo a desfiguração de tal objetivo por meio de condutas que mais 

assemelham os balcões judiciários de um órgão de 

cobranças/recebimentos de empresas do que da missão constitucional 

atribuída a esse Poder Republicano. O que é sintomático e essencial ficar 

claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade bastante distinta da 

buscada pela demandante, que se valendo de sua qualificação tributaria 

inicial, abusa do direito de propor ações executivas sob o pálio da 

gratuidade, ignorando todas as demais características e exigências que a 

legislação criou para que pessoas jurídicas residissem em juízo como 

autoras nos JEC´s. Verifica-se que a autora se fez representar por 

preposto, não comparecendo nenhum dos sócios da demandante, além de 

não se ter juntado o documento fiscal que aparelha a pretensão. Em 

excelente digressão sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu 

desvirtuamento crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo 

Letteriello, assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do 

cidadão, que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas 

físicas hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um 

procedimento absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, 

iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas 

jurídicas, legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. 

A Lei complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 

9.841/99 e nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas 

nos juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo 

tal legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) 

Essas leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas 

causas, transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", 

requintados instrumentos de pressão de empresários, empresas e 

sociedades, algumas, como as microempresas, de considerável 

expressão econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 

240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, 

de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 
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no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu minimamente, e se 

pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça sob o rito ordinário, 

recolhendo custas e dispensando-se das exigências documentais que o 

rito mais simplificado comporta para qualificação da parte autora. Sendo 

assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu mérito, com 

fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. 

n. 123/06. Sem custas nem honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em julgado, arquive-se. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1][1] “O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2][2] “A microempresa e a 

empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, 

inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” 

(XXVIII Encontro – Salvador/BA).
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000335-51.2017.8.11.0025. REQUERENTE: NICHOLAS ANTHONY 

WHITING REQUERIDO: ITIRO TAKADA, ARYAKA SUMIZOMO TAKADA V I 

S T O S, Cuida-se de ação monitória verbalizada por Nicholas Anthony 

Whiting em face de Itiro Takada e Aryaka Sumizomo Takada, pretentendo 

constituir em título executivo os cheques prescritos acostados à inicial. É o 

breve relato. Decido. Como é cediço não é admitido o processamento de 

ação monitória no JEC, porquanto ostenta rito especial expressamente 

previsto no diploma processual, visando a constituição de título executivo, 

exsurgindo, assim, a incompatibilidade com o rito sumaríssimo dos 

Juizados Especiais, no qual inexiste fase prévia de formação do título, na 

medida em que delineia procedimento simplificado. Nesse sentido, é a 

orientação do Enunciado n. 8 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais 

não são admissíveis nos Juizados Especiais”. Outro não é o entendimento 

da Turma Recursal do TJMT, colha-se: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

MONITÓRIA - RITO ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O 

PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INCOMPETÊNCIA. O 

Juizado Especial é incompetente para o julgamento de ação monitória, 

porquanto esta possui rito próprio incompatível com o do Juizado. A 

propósito: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIAL E 

PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 

51, INC. II, DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO". (Recurso Cível Nº 

71003657418, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Julgado em 26/02/2013). (...)(RI 514/2013, NÃO 

INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013) Diante do exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolver o mérito, com fulcro nos art. 

51, II da Lei n. 9.099/95. Sem custas nem honorários, na forma dos arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em julgado, arquive-se. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010069-43.2013.8.11.0025. EXEQUENTE: VALDEMAR JULIO BIACHIN 

EXECUTADO: ISAC DOS SANTOS VISTOS, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Cuida-se de 

execução de título extrajudicial proposta por Valdemar Julio Bianchin em 

desfavor de Isac dos Santos, visando à cobrança da quantia de R$ 

3.307,00, representada pelo cheque n.º 000078, emitido em 13.04.2012 e 

pré-datado para 15.08.2012. A teor do disposto no art. 47 da Lei 7.357/85, 

a execução do cheque deve respeitar o prazo estipulado no art. 59 do 

mesmo diploma legal, o qual prevê a prescrição em seis meses, contados 

da expiração do prazo de apresentação, a execução assegurada ao 

portador do cheque. No caso dos autos, considerando que a exequente 

propôs a presente demanda no dia 11 de março de 2013, ou seja, mais de 

06 meses após a sua emissão, resta evidente a inexigibilidade do cheque 

mediante ação executiva. Ante o exposto, DECLARO PRESCRITA a 

pretensão da exequente, julgando, por consequência, extinto o presente 

processo, com exame do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Isentos do pagamento de custas e honorários 

advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. P. I. C. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000740-24.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

IRENE AMORIM REIS PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000740-24.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

EXECUTADO: IRENE AMORIM REIS PEREIRA Vistos, Cuida-se de execução 

de título extrajudicial manejada por pessoa jurídica de direito privado, 

microempresa regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado consagradas pelos arts. 

170, IX e 179 da Constituição da República. Valendo-se do permissivo 

inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a autora a presente demanda no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis, mas como fazem a maioria esmagadora das 

empresas de pequeno porte que litigam sob o pálio do rito mais célere e 

informal da Lei nº 9.099/95, não se atentando para as exigências legais 

aplicáveis à espécie, deixou de comparecer aos atos processuais, 

nomeando preposto para representa-la em audiência e desnaturando o 

objetivo da norma. Em primeiro plano, há que se recordar que segundo os 

enunciados aprovados pelo FONAJE, microempresas e EPPs, para litigar 

no JEC precisam: comprovar sua condição de enquadrada no SIMPLES, e 

de que os atos praticados estão regularmente adequados ao conceito de 

pequena empresa sujeita a regime de tributação diferenciado. Vale dizer: 

segundo os Enunciados 135[1][1] e 141[2][2] do FONAJE, exige-se para a 

comprovação da legitimidade das sociedades microempresárias no polo 

ativo das ações processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja 

apresentado comprovante da qualificação tributária atualizada da 

sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o documento fiscal ao qual 

se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) sejam as sociedades 

empresarias representadas, em todos atos processuais, inclusive 

audiência, pelo empresário individual ou seu sócio dirigente. Tais 

exigências tem uma finalidade expressa: somente tem o direito de usar a 

prerrogativa legal de figurar no polo ativo de ações sujeitas ao rito 

especial dos Juizados Especiais, as pessoas jurídicas que 

verdadeiramente respeitam e obedecem a finalidade da norma de 

facilitação ao acesso a uma decisão judicial mais célere e sob um 
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procedimento marcado pela ausência de formalismo. Em verdade, não 

basta estar enquadrado no SIMPLES para poder litigar nos Juizados 

Especiais, já que a finalidade e o escopo da norma não é esse, 

descabendo a desfiguração de tal objetivo por meio de condutas que mais 

assemelham os balcões judiciários de um órgão de 

cobranças/recebimentos de empresas do que da missão constitucional 

atribuída a esse Poder Republicano. O que é sintomático e essencial ficar 

claro é que o rito criado pela lei especial tem finalidade bastante distinta da 

buscada pela demandante, que se valendo de sua qualificação tributaria 

inicial, abusa do direito de propor ações executivas sob o pálio da 

gratuidade, ignorando todas as demais características e exigências que a 

legislação criou para que pessoas jurídicas residissem em juízo como 

autoras nos JEC´s. Verifica-se que a autora se fez representar por 

preposto, não comparecendo nenhum dos sócios da demandante, além de 

não se ter juntado o documento fiscal que aparelha a pretensão. Em 

excelente digressão sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu 

desvirtuamento crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo 

Letteriello, assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do 

cidadão, que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas 

físicas hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um 

procedimento absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, 

iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas 

jurídicas, legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. 

A Lei complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 

9.841/99 e nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas 

nos juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo 

tal legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) 

Essas leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas 

causas, transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", 

requintados instrumentos de pressão de empresários, empresas e 

sociedades, algumas, como as microempresas, de considerável 

expressão econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 

240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, 

de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que a empresa aqui enfocada obedeceu ou atendeu minimamente, e se 

pretende realizar suas cobranças em juízo, que o faça sob o rito ordinário, 

recolhendo custas e dispensando-se das exigências documentais que o 

rito mais simplificado comporta para qualificação da parte autora. Sendo 

assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu mérito, com 

fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. 

n. 123/06. Sem custas nem honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Intimem-se e, transitada em julgado, arquive-se. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito. [1][1] “O acesso da 

microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados 

especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2][2] “A microempresa e a 

empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, 

inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente” 

(XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALMEIDA CAIRES (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001516-87.2017.8.11.0025. REQUERENTE: BRUNO ALMEIDA CAIRES 

REQUERIDO: OI S.A TERMO DE AUDIÊNCIA Aos cinco dias do mês de 

Outubro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de 

Mato Grosso, na sala de audiências da Primeira Vara, edifício do Fórum, 

onde se encontrava presente o Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO 

PETENGILL, às 16h30min, foi declarada aberta a presente audiência de 

nos autos da Ação de nº 1001516-87.2017.811.0025 – PJE. Presente a 

solenidade, o requerente Bruno Almeida Caires, acompanhado por sua 

advogada constituída Dr. Mayara Garcia dos Santos Castro Ribeiro que 

juntara instrumento de substabelecimento no prazo de 05 dias, bem como 

a requerida OI S.A, representada pela preposta Giovanna Ellen de Lima, 

acompanhado por sua advogada Dr. Ruth Emanuelle Bouret Sant’ Ana 

Nogueira. As partes, procuradores e testemunhas presentes foram 

cientificadas que os atos judiciais seriam gravados (aqueles decorrentes 

de depoimentos e manifestações processuais realizadas no ato) e os 

demais registrados, por resumo, no termo de audiência, sendo-lhes 

franqueado o acesso e a visualização da confecção da ata, que, ao final, 

foi conferida e atestada como retrato fiel e integral dos fatos havidos 

durante o ato judicial, sendo dispensada a impressão e assinatura das 

partes e testemunhas nos termos lavrados, facultando-se ao interessado 

imprimir ou copiar os atos diretamente dos meios eletrônicos de consulta 

processual. A parte requerida apresentou proposta de acordo, a qual foi 

recusada pelo autor. O M. M. Juiz sentenciou de forma oral nos termos e 

fundamentos gravados em mídia digital, cuja parte dispositiva restou assim 

exarada (cf. art. 521, VII da CNGC/MT): “Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido verbalizado pela 

autora, nos termos do art. 487, I do NCPC para: a) declarar inexistente a 

relação jurídica entre as parte, bem como o débito negativado pela 

telefônica determinando a baixa do registro nos sistema internos e nos 

bancos de dados de restrição ao crédito sob pena de multa de R$ 500,00, 

expedindo-se os necessários ofícios; b) condenar a parte requerida em 

indenizar os danos morais decorrentes da negativação indevida, no valor 

de R$ 4.000,00 com juros de mora e correção monetária incidentes desde 

a data da fixação do dano. Sem custas e nem honorários nos termos do 

artigo 55 da lei n° 9.099/95. Operada a coisa julgada, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. A presente sentença foi 

publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Registre-se. 

Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 17h05min encerrasse o presente 

termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos 

presentes, que saem intimados de todo o decidido. Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Citação
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Citação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000405-34.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO (ADVOGADO(A))

MARINA COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000405-34.2018.8.11.0025. REQUERENTE: MARINA COELHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001590-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SANTANA (AUTOR(A))

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Auxílio-Doença com Pedido de Tutela 

Antecipada” proposta por Elizabeth Santana contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. A inicial 

veio instruída com os documentos de id nº 15949564/15949590. Os autos 

vieram conclusos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo 

Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC, em razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, 

passando a analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em 

obrigação de fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo 

disposto no artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, nota-se que a pretensão da 

parte autora está amparada dos pressupostos autorizadores da 

concessão da tutela antecipada. Explico. No caso judicializado, os 

documentos aportados aos autos pela parte autora, sob uma ótica de 

cognição sumária, apresentam a necessária certeza de que, caso a 

demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia 

vitoriosa. Afinal, volvendo os olhos aos atestados e pareceres médicos de 

id nº 15949585, verifica-se a necessidade de a parte autora se afastar 

das atividades laborais por tempo indeterminado, ante a doença a que está 

acometida. Já no que se refere à qualidade de segurada, tal também resta, 

ainda que sumariamente demonstrada, diante da autora ter recebido 

benefício até o mês de setembro do corrente ano, não sendo contestada 

pela demandada. Dessa forma, sob a ótica de um juízo de cognição 

sumária, a parte autora merece a restabelecimento do auxílio-doença 

pleiteado, nos termos do art. 59 e seguintes da Lei n. 8.213/91. Portanto, 

os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais que 

suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da 

demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia do provimento 

final, caso postergado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

somente para aquele momento, já que se trata de verba de natureza 

alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela 

antecipada. Com efeito, tem-se como cumprido o arquétipo do artigo 461, § 

3º, do CPC, reunido, a um só tempo, a relevância do fundamento em que 

se baseia o pedido e o fundado receio de ineficácia do provimento final. 

Ante o exposto, presentes, em primeiro exame, os requisitos do artigo 497 

do CPC, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que 

DETERMINO ao INSS que reestabeleça o beneficio de auxílio-doença à 

parte autora, até ulterior decisão desse juízo. EXPEÇA-SE ofício ao 

Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante/reestabeleça o benefício previdenciário contido nos 

autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que 

servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001592-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Francisca dos Santos Almeida contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

15956444/15956713. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 579 de 949



de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de alegar ter 

qualidade de segurado por ter recebido benefício até meados de 2018, 

não colacionou aos autos qualquer prova do alegado, bem como não 

comprovara, ainda que sumariamente, a alegada incapacidade, tendo em 

vista que os atestados médicos trazidos encontram-se desatualizados ou 

já expirados. Assim, restam algumas provas imprescindíveis para o 

restabelecimento do beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela antecipada e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 17 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001433-79.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DA COSTA SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001460-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE MORAES BATISTA (AUTOR(A))

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO (ADVOGADO(A))

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos em Correição. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez 

com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por Ana Paula de Moraes 

Batista contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os 

documentos de id nº 15459352/15464514. Os autos vieram conclusos. De 

pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no 

artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão 

da tutela antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto 

probatório até então produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. O raciocínio ora 

desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o 

assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS 

CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AMPARO 

ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou o tribunal dê as razões do seu 

convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). Preliminar 

rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela somente 

poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o 

Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do 

CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que autorizam 

a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, bem como 

de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o pedido.4. 

A g r a v o  a  q u e  s e  d á  p r o v i m e n t o . ( T R F 1  3 1 8 8 1  M G 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 
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TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de alegar ter 

qualidade de segurado por ter recebido benefício até meados de 2018, 

não colacionou aos autos qualquer prova do alegado, bem como não 

comprovara, ainda que sumariamente, a alegada incapacidade, tendo em 

vista que os atestados médicos trazidos encontram-se desatualizados. 

Assim, restam algumas provas imprescindíveis para o restabelecimento do 

beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, 

caso os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será 

revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, 

que servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001459-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

MARCELY SOUZA MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos em Correição. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez 

com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por Marcely Soua Moura 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

15462525/15462970. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de restar, ao menos 

numa cognição sumária cabível ao presente momento processual, 

configurada sua qualidade de segurada tendo em vista ter contribuído até 

abril de 2018, não ocorrera o mesmo com a alegada incapacidade, tendo 

em vista que os atestados médicos trazidos se limitam a indicar a patologia 

a que a autora está acometida, não indicando eventual necessidade de 

afastamento das atividades laborativas. Assim, restam algumas provas 

imprescindíveis para o restabelecimento do beneficio pretendido. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos apontem um 

cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente 

de compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 21 de setembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 
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AUTOR(A): MARIA RAIMUNDA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação Judicial para Concessão de 

Benefício Previdenciário”, proposta por Maria Raimunda da Silva contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

sob o fundamento de que preencheria os requisitos para tanto. Com a 

inicial vieram os documentos de id nº 13809465/13809585. A inicial foi 

recebida em id nº 13866259, sendo determinada citação da demandada, 

bem como se indeferindo o pedido de tutela antecipada. Contestação 

apresentada pela demandada no id nº 14522877. Impugnação à 

contestação incrustada em id nº 14752291. O feito fora saneado no id nº 

14775622, com designação de solenidade de instrução e julgamento. Em 

sede de audiência instrutória, foram inquiridas duas testemunhas da 

autora, fazendo alegações finais remissivas requerendo tutela antecipada, 

ao passo que a Autarquia demandada não se fez presente, precluindo 

seu direito na apresentação das derradeiras alegações (id nº 15568736). 

Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A aposentadoria constitui um dos mais importantes benefícios no 

sistema da previdência, porquanto a instituição de regime próprio de 

previdência pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

obrigatoriamente, devem assegurar a aposentadoria prevista no art. 40, I, 

da CF. Vejamos: Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 

1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este 

artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos 

valores fixados na forma dos §§ 3º e 17. A Constituição Federal de 1988 

em seu artigo 201, §7º também assegura a cobertura da aposentadoria 

pelo órgão da Previdência Social, reconhecendo o direito daqueles que 

laborarem pelo tempo mínimo necessário conforme estabelecido por lei, 

e/ou idade mínima alcançada. Neste cenário, as regras gerais sobre a 

aposentadoria foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A 

previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: § 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, 

nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) I - trinta e cinco anos de 

contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; (Incluído 

dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) II - sessenta e cinco 

anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido 

em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. 

(Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) § 8º Os 

requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos 

em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de 

efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no 

ensino fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 20, de 1998) § 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a 

contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e 

na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes 

de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios 

estabelecidos em lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998)” A Lei 8.213/91 prevê, para a concessão do benefício de 

aposentadoria rural por idade, o preenchimento dos seguintes requisitos, 

in verbis: “a) a idade completa de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se 

homem (art. 48, § 1º); b) a comprovação do exercício da atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício (art. 48, § 2º, c/c 143); e c) a condição de empregado 

prestador de serviço de natureza rural à empresa, em caráter não 

eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como 

diretor empregado (art. 11, I, a), ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, 

V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 

11, VII)[1].” Com efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos 

para a comprovação da qualidade de segurada especial (id nº 

13809570/13809585). Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas 

da sua atividade, a jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de 

prova de tal condição, vejamos: “O rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.[2]” É nesse sentido que o STJ elenca 

alguns documentos que podem comprovar a condição de trabalhador 

rural, in verbis: 1.1 Anotações contidas na certidão do registro do 

casamento civil. (AR 664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 

1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127); 1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor 

do marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180); 1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração 

do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. 

Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações 

contemporâneas, às quais se juntou certidão de informações cadastrais 

da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município, conjuntamente. 

(RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 

Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, 

Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277); 1.10 CTPS onde consta a 

profissão de lavrador do requerente. (RESP 133477/SP, Min. Fernando 

Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 211031/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título eleitoral onde conste a profissão 

de lavrador do requerente. (RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 

1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como 

lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578); 

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta 

expressamente a profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, 

Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.15 Escritura publica de imóvel 

rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 

48259); 1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando 

caracterizado regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 Contrato particular de 

parceria agrícola contemporâneo aos fatos. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122) (negritos 

acrescidos). Analisando os documentos juntados pela parte autora em 

conjunto com a prova testemunhal produzida, depreende-se que, de fato, 

a parte autora, ainda que de forma descontínua, dedicou-se à atividade 

rural em regime de economia familiar pela maior parte de sua vida, tudo 

ratificado pelas testemunhas em mídia, as quais afirmam conhecer a 

autora por pelo menos 40 (quarenta) anos. A respeito do período de 

trabalho rural, como se pode observar, a parte autora comprovou que, por 

pelo menos 40 (quarenta) anos, exerceu o trabalho rural, vencendo, 

portanto, a exigência contida nos termos do artigo 143 da Lei n. 8.213/91, 

além de já possuir mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. 

MULHER. REQUISITOS. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE 

PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. 

PROPRIEDADE LIGEIRAMENTE ACIMA DO LIMITE LEGAL. POSSIBILIDADE. 

BENEFÍCIO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. I 

Conforme documentação acostada aos autos, restaram satisfeitos os 

requisitos necessários à concessão de aposentadoria por idade à autora 

na qualidade de segurada especial, quais sejam, comprovação da idade 

mínima de 55 anos e exercício da atividade rural em regime de economia 

familiar pelo período equivalente à carência do benefício pretendido, ainda 

que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício. II A prova testemunhal foi coesa com o alegado 

nos autos pela autora, e comprovou que ela trabalhou na lavoura por mais 

de 20 anos, em regime de economia familiar. III A teor da Súmula nº 30 da 

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, 

"Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior 
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ao módulo rural não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário 

como segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a sua 

exploração em regime de economia familiar". Dessa forma, tratando-se, no 

caso em tela, de propriedade rural cuja área abrange somente 4,95 

módulos rurais, uma vez comprovada sua exploração em regime de 

economia familiar, impõe-se a concessão do benefício, nos termos do art. 

39, I da Lei nº 8.213/91. IV Segundo o art. 20, § 4º, do CPC, tendo sido 

vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve 

ser feita mediante interpretação eqüitativa do magistrado, com a 

observância das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. Cabível, in casu, a 

diminuição do percentual para 5% sobre o valor corrigido a ser apurado, 

considerando que não se trata de causa de grande complexidade. 

Precedentes do STJ. (TRF-2 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 201002010095446 RJ 2010.02.01.009544-6, Orgão Julgador 

PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Publicação E-DJF2R - 

Data::17/05/2011 - Página::150, Julgamento 26 de Abril de 2011, Relator 

Juiz Federal Convocado MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO)” 

No que tange ao pleito de tutela antecipada para a implantação do 

benefício, que se rege pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por 

objeto uma obrigação de fazer, os vários argumentos já expostos nesta 

peça processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia da medida, caso postergada a implantação do 

benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. 

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[3] Posto isso, saciados os requisitos legais, 

ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente 

PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, 

razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de Maria Raimunda da Silva, no valor de 01 (um) 

salário mínimo, a contar da data do requerimento administrativo, salvo as 

verbas anteriores ao quinquênio, com incidência de juros de mora[4] a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[5], JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No ponto, “a partir da 

vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária 

e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança[6]”. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, uma vez que DEFIRO o 

pleito de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia 

Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre 

as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas 

(artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. Mirassol D’Oeste/MT, 15 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito [1] TRF da 1ª Região - Processo: AC 

0066712-40.2009.4.01.9199/AM; APELAÇÃO CIVEL, Convocado: JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), Órgão 

Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: e-DJF1 p.47 de 23/11/2010, Data 

da Decisão: 08/11/2010. [2] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON DIPP, DJ 

DATA:13/12/2004 PÁGINA:424. [3] REsp 299433/RJ, Reg. n. 

2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, 

Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 

p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [4] No que tange aos juros, seguindo recente 

entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, contados a partir da 

citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a data em que entrou em 

vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, a partir do que aplicará 

a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. 

Início razoável de prova material corroborada pela prova testemunhal 

confirma o exercício da atividade rural pelo número de meses 

correspondentes à carência legal do benefício, a teor do disposto no art. 

48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a 

circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto servidora pública, 

era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais relevante para o 

sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos integrantes do 

núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a 

descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição 

que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. 

Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como segurado 

especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido 

constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir 

da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. 

A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 
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SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [5] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [6] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000746-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

MAXIMO LOPES VIANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000746-05.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MAXIMO LOPES VIANA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação Judicial para Concessão de 

Benefício Previdenciário”, proposta por Maximo Lopes Viana contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

sob o fundamento de que preencheria os requisitos para tanto. Com a 

inicial vieram os documentos de id nº 13747150/13747208. A inicial foi 

recebida em id nº 13788012, sendo determinada citação da demandada, 

sendo indeferido o pedido de tutela antecipada. Contestação apresentada 

pela demandada em id nº 14192283. Impugnação à contestação 

apresentada em id nº 14751736. O feito fora saneado em id nº 14775565, 

com designação de solenidade de instrução e julgamento. Em sede de 

audiência instrutória, foram inquiridas duas testemunhas da autora 

fazendo alegações finais remissivas requerendo tutela antecipada, ao 

passo que a Autarquia demandada não se fez presente, precluindo seu 

direito na apresentação das derradeiras alegações (id nº 15569095). Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A aposentadoria constitui um dos mais importantes benefícios no 

sistema da previdência, porquanto a instituição de regime próprio de 

previdência pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

obrigatoriamente, devem assegurar a aposentadoria prevista no art. 40, I, 

da CF. Vejamos: Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas 

autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 

contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, 

dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 

1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este 

artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos 

valores fixados na forma dos §§ 3º e 17. A Constituição Federal de 1988 

em seu artigo 201, §7º também assegura a cobertura da aposentadoria 

pelo órgão da Previdência Social, reconhecendo o direito daqueles que 

laborarem pelo tempo mínimo necessário conforme estabelecido por lei, 

e/ou idade mínima alcançada. Neste cenário, as regras gerais sobre a 

aposentadoria foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A 

previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: § 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, 

nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) I - trinta e cinco anos de 

contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; (Incluído 

dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) II - sessenta e cinco 

anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido 

em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. 

(Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) § 8º Os 

requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos 

em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de 

efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no 

ensino fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 20, de 1998) § 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a 

contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e 

na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes 

de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios 

estabelecidos em lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998)” A Lei 8.213/91 prevê, para a concessão do benefício de 

aposentadoria rural por idade, o preenchimento dos seguintes requisitos, 

in verbis: “a) a idade completa de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se 

homem (art. 48, § 1º); b) a comprovação do exercício da atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício (art. 48, § 2º, c/c 143); e c) a condição de empregado 

prestador de serviço de natureza rural à empresa, em caráter não 

eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como 

diretor empregado (art. 11, I, a), ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, 

V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 

11, VII)[1].” Com efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos 

para a comprovação da qualidade de segurado especial (id nº 

13747159/13747208). Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas 

da sua atividade, a jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de 

prova de tal condição, vejamos: “O rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.[2]” É nesse sentido que o STJ elenca 

alguns documentos que podem comprovar a condição de trabalhador 

rural, in verbis: 1.1 Anotações contidas na certidão do registro do 

casamento civil. (AR 664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 

1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127); 1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor 

do marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180); 1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração 

do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. 

Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações 

contemporâneas, às quais se juntou certidão de informações cadastrais 

da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município, conjuntamente. 

(RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 

Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, 

Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277); 1.10 CTPS onde consta a 

profissão de lavrador do requerente. (RESP 133477/SP, Min. Fernando 

Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 211031/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título eleitoral onde conste a profissão 

de lavrador do requerente. (RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 

1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como 

lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578); 

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta 

expressamente a profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, 

Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.15 Escritura publica de imóvel 

rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 

48259); 1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando 

caracterizado regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 Contrato particular de 

parceria agrícola contemporâneo aos fatos. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122) (negritos 

acrescidos). Analisando os documentos juntados pela parte autora em 
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conjunto com a prova testemunhal produzida, depreende-se que, de fato, 

a parte autora, ainda que de forma descontínua, dedicou-se à atividade 

rural em regime de economia familiar pela maior parte de sua vida, tudo 

ratificado pelas testemunhas em mídia de fls. 38, as quais afirmam 

conhecer a autora por pelo menos 20 (vinte) anos. A respeito do período 

de trabalho rural, como se pode observar, a parte autora comprovou que, 

por pelo menos 20 (vinte) anos, exerceu o trabalho rural, vencendo, 

portanto, a exigência contida nos termos do artigo 143 da Lei n. 8.213/91, 

além de já possuir mais de 60 (sessenta) anos de idade. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A obtenção da aposentadoria rural por 

idade, no valor de 01 salário mínimo, disciplinada pelos arts. 143 e 48 da 

Lei 8.213/91 está condicionada à satisfação dos requisitos de idade 

mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e cinco) anos 

para mulheres (trabalhadores rurais), e exercício da atividade rurícola, 

dentro do período de carência estabelecido no art. 142 do mesmo diploma 

legal, ainda que de forma descontínua. 2. A presença de início razoável de 

prova material, ratificada pela testemunhal, de modo firme e uniforme, 

quando conjugadas, formam conjunto hábil à comprovação do efetivo 

exercício da atividade rurícola da parte autora. 3. Requisitos ensejadores à 

concessão do benefício preenchido. 4. Agravo a que se nega provimento. 

(TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00329797820144039999 SP 0032979- 

78.2014.4.03.9999, Orgão Julgador SÉTIMA TURMA, Publicação e-DJF3 

Judicial 1 DATA:03/02/2016, Julgamento 27 de Janeiro de 2016, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS)” No que tange ao 

pleito de tutela antecipada para a implantação do benefício, que se rege 

pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de 

fazer, os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais 

que suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da 

demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, 

caso postergada a implantação do benefício, já que se trata de verba de 

natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela 

tutela antecipada. Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas 

pretéritas, que não são contempladas na vertente antecipação dos efeitos 

da sentença, lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se 

dar na própria sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo 

com precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[3] Posto isso, saciados os requisitos legais, 

ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente 

PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, 

razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de Maximo Lopes Viana, no valor de 01 (um) 

salário mínimo, a contar da data do requerimento administrativo, salvo as 

verbas anteriores ao quinquênio, com incidência de juros de mora[4] a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[5], JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No ponto, “a partir da 

vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária 

e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança[6]”. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, eis que DEFIRO o 

pedido de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas 

serão objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. Mirassol D’Oeste/MT, 15 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito [1] TRF da 1ª Região - Processo: AC 

0066712-40.2009.4.01.9199/AM; APELAÇÃO CIVEL, Convocado: JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), Órgão 

Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: e-DJF1 p.47 de 23/11/2010, Data 

da Decisão: 08/11/2010. [2] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON DIPP, DJ 

DATA:13/12/2004 PÁGINA:424. [3] REsp 299433/RJ, Reg. n. 

2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, 

Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 

p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [4] No que tange aos juros, seguindo recente 

entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, contados a partir da 

citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a data em que entrou em 

vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, a partir do que aplicará 

a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. 

Início razoável de prova material corroborada pela prova testemunhal 

confirma o exercício da atividade rural pelo número de meses 

correspondentes à carência legal do benefício, a teor do disposto no art. 

48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a 

circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto servidora pública, 

era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais relevante para o 

sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos integrantes do 

núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a 

descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição 

que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. 

Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como segurado 

especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido 

constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir 

da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. 

A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 
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deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [5] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [6] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001052-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MURILO GARCIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001052-71.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MURILO GARCIA DE OLIVEIRA RÉU: INSS Vistos. Cuida-se de 

“Ação Judicial para Concessão de Benefício Previdenciário”, proposta por 

Murilo Garcia de Oliveira contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos qualificados nos autos, sob o fundamento de que 

preencheria os requisitos para tanto. Com a inicial vieram os documentos 

de id nº 14421902/14422053. A inicial foi recebida em id nº 14641612, 

sendo determinada citação da demandada, sendo designada solenidade 

de instrução e julgamento. Contestação apresentada pela demandada em 

id nº 15632447. A despeito de intimada, a autora deixou transcorrer o 

prazo sem impugnar a contestação da demandada. Em sede de audiência 

instrutória, foram inquiridas duas testemunhas da autora fazendo 

alegações finais remissivas requerendo tutela antecipada, ao passo que a 

Autarquia demandada não se fez presente, precluindo seu direito na 

apresentação das derradeiras alegações (id nº 15857023). Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. De 

pronto, em que pese a preliminar de prescrição arguida pela Autarquia 

demandada, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no 

presente feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 

2018, não havendo que se falar em quinquênio. Pois bem. A aposentadoria 

constitui um dos mais importantes benefícios no sistema da previdência, 

porquanto a instituição de regime próprio de previdência pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, obrigatoriamente, devem assegurar 

a aposentadoria prevista no art. 40, I, da CF. Vejamos: Art. 40. Aos 

servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, 

mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 

inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. § 1º Os servidores 

abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 

aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados 

na forma dos §§ 3º e 17. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 

201, §7º também assegura a cobertura da aposentadoria pelo órgão da 

Previdência Social, reconhecendo o direito daqueles que laborarem pelo 

tempo mínimo necessário conforme estabelecido por lei, e/ou idade mínima 

alcançada. Neste cenário, as regras gerais sobre a aposentadoria foram 

mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social será 

organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: § 7º É assegurada 

aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, 

obedecidas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998) I - trinta e cinco anos de contribuição, se 

homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; (Incluído dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998) II - sessenta e cinco anos de idade, 

se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos 

o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos 

o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Incluído dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998) § 8º Os requisitos a que se refere 

o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para o 

professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das 

funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 

médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) § 9º 

Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do 

tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, 

rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social 

se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. 

(Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)” A Lei 8.213/91 

prevê, para a concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, o 

preenchimento dos seguintes requisitos, in verbis: “a) a idade completa de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, § 1º); b) a 

comprovação do exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício 

(art. 48, § 2º, c/c 143); e c) a condição de empregado prestador de 

serviço de natureza rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado 

(art. 11, I, a), ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador 

avulso rural (art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII)[1].” Com 

efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos para a 

comprovação da qualidade de segurado especial (id nº 14422015). Diante 

da dificuldade do rurícola colecionar provas da sua atividade, a 

jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de prova de tal condição, 

vejamos: “O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de 

atividade rural, inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é 

meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo admissíveis, portanto, 

outros documentos além dos previstos no mencionado dispositivo.[2]” É 

nesse sentido que o STJ elenca alguns documentos que podem 

comprovar a condição de trabalhador rural, in verbis: 1.1 Anotações 

contidas na certidão do registro do casamento civil. (AR 664-SP, Min. 

Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 1.2 Certificado de reservista, em 

nome do autor, onde consta a profissão de agricultor (EERESP 155249/SP, 

Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de 

casamento onde consta a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51675; RESP 

211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.4 Certidão de 

casamento onde consta a profissão de agricultor do marido da requerente. 

(RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158; RESP 

116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 180); 1.5 Cadastro de 

Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 238353-SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração do ex-empregador, 

contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. Jorge Scartezzini, DJU 

3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações contemporâneas, às quais se juntou 

certidão de informações cadastrais da Secretaria da Fazenda da 

Prefeitura do Município, conjuntamente. (RESP 174117/SP, Min. José 

Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 Certificado de dispensa de 

incorporação, constando a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

165536/SP, Min. José Dantas, DJU 1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. 

Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.9 Material fotográfico do exercício 

do trabalho. RESP 147638/SP, Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 

61277); 1.10 CTPS onde consta a profissão de lavrador do requerente. 

(RESP 133477/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; 

RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título 

eleitoral onde conste a profissão de lavrador do requerente. (RESP 

132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 

252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. 

Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, 

referindo-se a este como lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, 

DJU 8-9-1997, p. 42578); 1.13 Certidão do registro de imóvel rural de 

pequena área, onde vive e trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. 
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José Dantas, DJU 13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento 

Militar, no qual consta expressamente a profissão de rurícola do 

requerente. (RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 

1.15 Escritura publica de imóvel rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo 

da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 48259); 1.16 Documentos em nome do 

cônjuge apenas quando caracterizado regime de economia familiar. (RESP 

238549/CE, Min. Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 

Contrato particular de parceria agrícola contemporâneo aos fatos. 

(EDRESP 125771/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, 

p.53122) (negritos acrescidos). Analisando os documentos juntados pela 

parte autora em conjunto com a prova testemunhal produzida, 

depreende-se que, de fato, a parte autora, ainda que de forma 

descontínua, dedicou-se à atividade rural em regime de economia familiar 

pela maior parte de sua vida, tudo ratificado pelas testemunhas em mídia 

anexa (id nº 15857035/15857037), as quais afirmam conhecer a autora 

por pelo menos 20 (vinte) anos, não tendo os documentos de id nº 

15632449 o condão de afastar tal condição, posto que se tratam de curtos 

períodos de tempo de serviço prestado com vínculo, sendo certo que 

quando do atingimento da faixa etária, detinha o tempo de labor rural 

necessário. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS LEGAIS 

PREENCHIDOS. CURTOS VÍNCULOS URBANOS EM NOME DO ESPOSO. 

PROVA EM NOME DA AUTORA. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. - Para 

obtenção da aposentadoria por idade rural no valor de um salário mínimo, 

exige-se a idade de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem e o efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses idêntico à carência do benefício em questão (artigos 48, 

142 e 143 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991). Para os rurícolas, 

dispensa-se a comprovação de recolhimentos de contribuições, sendo 

suficiente a prova da idade mínima e do exercício de atividade rural, dentro 

do período estabelecido no artigo 142 da referida lei. - O entendimento 

jurisprudencial, no que diz respeito ao reconhecimento do labor rurícola, 

atina-se no sentindo de que é insuficiente apenas a produção de prova 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento (art. 55, § 3º, da Lei nº 

8.213/91), mas requer a existência de início de prova material, 

corroborado por robusta prova testemunhal para demonstração da 

atividade rural. - Desnecessário que a prova material abranja todo o 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, desde que a 

prova testemunhal seja robusta, permitindo sua vinculação ao tempo de 

carência. - Em relação à possibilidade de extensão do início de prova 

material a outro integrante do grupo familiar, também já se encontra 

pacificado o entendimento no âmbito do E. STJ. - O requisito etário restou 

preenchido em 2009 (fls. 19), anteriormente, portanto, ao ajuizamento da 

ação. 12/09/2017 PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CURTOS VÍN… 

https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24048495/apelacao-reexame-n

ecessario-apelreex-3235-ms-0003235-7220134039999-trf3 2/2 - Como 

prova do exercício da atividade rural, a autora apresentou cópias dos 

seguintes documentos: declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Sonora/MS (fls. 18 e 21); certidão de nascimento do filho, ocorrido em 

1979 (fls. 22) e certidão de casamento, celebrado em 1979 (fls. 23) nas 

quais consta a ocupação de lavrador do cônjuge; notas fiscais do 

comércio de feijão de soja, emitidas nos anos de 1990, 1992 e 2007 (fls. 

25/33); contrato de arrendamento de terras, em nome da autora, para ao 

período 1989/1991 (fls. 34/36). - A prova testemunhal (fls. 86/87) veio a 

corroborar a tese da autora, na medida em que as testemunhas afirmaram 

que a parte autora sempre exerceu atividade rural, como arrendatária, 

para subsistência, em companhia do marido e do filho, sem a ajuda de 

empregados e inclusive especificaram atividades desenvolvidas por ela, 

tudo em harmonia com o acervo probatório colacionado aos autos. - Em 

que pese o apontamento dos documentos de fls. 57/60 relativamente à 

existência de três vínculos urbanos do marido, observo que tais vínculos 

duraram curtos períodos, não sendo o suficiente para descaracterizar a 

atividade predominantemente rural desenvolvida pela autora nos anos 

imediatamente anteriores ao preenchimento do requisito etário. - Assim, 

restou comprovado o efetivo labor campesino, pois desde 1979 a parte 

autora se dedicou à atividade rural, pelo que satisfaz o requisito carência 

(168 meses de contribuição exigidos para 2009, ex vi do art. 142, da Lei 

8.213/91). - Presentes os requisitos, devido o benefício pretendido. - 

Agravo legal improvido. (TRF-3 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 3235 MS 0003235- 72.2013.4.03.9999, Orgão Julgador SÉTIMA 

TURMA Julgamento 19 de Agosto de 2013, Relator DESEMBARGADORA 

FEDERAL MÔNICA NOBRE)” A respeito do período de trabalho rural, como 

se pode observar, a parte autora comprovou que, por pelo menos 20 

(vinte) anos, exerceu o trabalho rural, vencendo, portanto, a exigência 

contida nos termos do artigo 143 da Lei n. 8.213/91, além de já possuir 

mais de 60 (sessenta) anos de idade. Nesse sentido: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. 1. A obtenção da aposentadoria rural por idade, no valor 

de 01 salário mínimo, disciplinada pelos arts. 143 e 48 da Lei 8.213/91 está 

condicionada à satisfação dos requisitos de idade mínima de 60 

(sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e cinco) anos para 

mulheres (trabalhadores rurais), e exercício da atividade rurícola, dentro 

do período de carência estabelecido no art. 142 do mesmo diploma legal, 

ainda que de forma descontínua. 2. A presença de início razoável de 

prova material, ratificada pela testemunhal, de modo firme e uniforme, 

quando conjugadas, formam conjunto hábil à comprovação do efetivo 

exercício da atividade rurícola da parte autora. 3. Requisitos ensejadores à 

concessão do benefício preenchido. 4. Agravo a que se nega provimento. 

(TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00329797820144039999 SP 0032979- 

78.2014.4.03.9999, Orgão Julgador SÉTIMA TURMA, Publicação e-DJF3 

Judicial 1 DATA:03/02/2016, Julgamento 27 de Janeiro de 2016, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS)” No que tange ao 

pleito de tutela antecipada para a implantação do benefício, que se rege 

pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de 

fazer, os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais 

que suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da 

demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, 

caso postergada a implantação do benefício, já que se trata de verba de 

natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela 

tutela antecipada. Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas 

pretéritas, que não são contempladas na vertente antecipação dos efeitos 

da sentença, lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se 

dar na própria sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo 

com precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[3] Posto isso, saciados os requisitos legais, 

ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente 

PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, 

razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de Murilo Garcia de Oliveira, no valor de 01 (um) 

salário mínimo, a contar da data do requerimento administrativo, salvo as 

verbas anteriores ao quinquênio, com incidência de juros de mora[4] a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[5], JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No ponto, “a partir da 

vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária 

e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança[6]”. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, eis que DEFIRO o 

pedido de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas 

serão objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. Mirassol D’Oeste/MT, 15 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito [1] TRF da 1ª Região - Processo: AC 
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0066712-40.2009.4.01.9199/AM; APELAÇÃO CIVEL, Convocado: JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), Órgão 

Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: e-DJF1 p.47 de 23/11/2010, Data 

da Decisão: 08/11/2010. [2] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON DIPP, DJ 

DATA:13/12/2004 PÁGINA:424. [3] REsp 299433/RJ, Reg. n. 

2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, 

Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 

p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [4] No que tange aos juros, seguindo recente 

entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, contados a partir da 

citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a data em que entrou em 

vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, a partir do que aplicará 

a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. 

Início razoável de prova material corroborada pela prova testemunhal 

confirma o exercício da atividade rural pelo número de meses 

correspondentes à carência legal do benefício, a teor do disposto no art. 

48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a 

circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto servidora pública, 

era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais relevante para o 

sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos integrantes do 

núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a 

descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição 

que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. 

Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como segurado 

especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido 

constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir 

da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. 

A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [5] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [6] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253672 Nr: 5063-97.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ueslaine de Abreu Laet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Alcides Santos de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Vistos.

CUMPRA-SE a r. sentença de fl.35, arquivando os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237760 Nr: 1644-06.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir Uliana Marzochi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marcela regina de almeida 

freitas - OAB:9454, Roseany Barros de Lima - OAB:MT 7.959

 (...)DEFIRO a produção de prova testemunhal.DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/12/2018, às 14h45min, sendo que o 

rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo comum de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão. Caberá aos patronos das partes a 

intimação das testemunhas para que compareçam à solenidade 

designada, nos termos do art. 455 do CPC, sob pena de desistência na 

oitiva (§3º).Sobre a distribuição do ônus da prova (art. 357, III, CPC) tenho 

que caberá a cada uma das partes comprovarem suas alegações;Por fim, 

registro que a questão de direito gira em torno da transmissão da 

propriedade do bem desde o comprador primário até a pessoa do 

requerente. Não havendo mais qualquer prova a ser produzida, conforme 

manifestação das partes, DECLARO SANEADO o presente feito, bem 

como DECLARO PRECLUSA a produção de outros tipos de provas.Por fim, 

HOMOLOGO o pedido de desistência em relação à reclamada Elonet 

Habitação. Remeta-se o feito ao cartório distribuidor para fins de proceder 

à retificação da capa dos autos e sistema Apolo e excluir a reclamada 

Elonet do polo passivo.INTIME-SECUMPRA-SE.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de 
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outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257135 Nr: 541-90.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sebastião Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Analisando atentamente os autos, em que pese tenham me vindo 

conclusos para prolação de sentença, verifico que o presente não se 

encontra maduro o suficiente para o seu deslinde, necessitando de uma 

maior dilação probatória para comprovação da qualidade de segurado 

especial. Registre-se que tal medida é perfeitamente cabível nos autos eis 

que o Magistrado, enquanto destinatário da prova a ser produzida, poderá 

determinar a produção de tal prova se utilizado de seu livre convencimento 

e entendimento.

Assim, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27/11/2018, às 14h30min, intimando-se 

as partes para, em querendo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão, salvo se indicar que trará independente de intimação.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de Outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 116101 Nr: 2587-33.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Elian Pereira Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Pereira Merquíades - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA - OAB:20116/O

 Vistos.

Tendo em vista a nova proposta de honorários periciais apresentada pela 

empresa nomeada em fls. 3.162/3.163-v, com o olhar volvido ao princípio 

da não surpresa , nos termos do art. 10, do CPC, INTIME-SE o requerido 

para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, valendo o 

silêncio como aceite.

Caso concordes ou quede-se inerte, DETERMINO que o demandado 

proceda ao pagamento da parte que lhe cabe adiantar, conforme decisão 

de fls. 3.134/3.134-v.

Outro o cenário, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 19 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247627 Nr: 1932-17.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 60, razão pela qual SE PROMOVA consulta junto 

ao RENAJUD de bens em nome do executado, inscrito no CPF/CNPJ nº 

651.028.271-20. Se frutífera a localização de veículos em nome dos 

executados, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Caso a consulta reste infrutífera, à apreciação dos demais pedidos. 

Justifca-se a ausência de análise dos referidos pleitos na oportundiade, 

visando evitar diligências desnecessárias por este Juízo, bem como 

visando resguardar o princípio da menor onerosidade do executado.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252270 Nr: 4206-51.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Biribilli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito do pleito da requerente vertido em fls. 84-v, tal encontra-se 

totalmente desprovido de fundamentação legal, tendo em vista que a 

perícia fora conclusiva, não havendo justificativa para o envio dos autos 

ao arquivo provisório. Assim, INDEFIRO o pedido em voga, e, DETERMINO a 

intimação do INSS acerca do laudo pericial, para manifestação no prazo 

legal.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 10257 Nr: 960-72.2002.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Jurandir de Souza Freire, Juraci Prado de 

Souza Freire, Christiano Prado de Souza Freire, João Carlos Prado de 

Souza Freira, Alessandra Prado Souza Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A, 

Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Palmiro da Silva e 

Lima - Procuradora do Estado - OAB:000000000

 Vistos.

DEFIRO o pedido vertido em fls. 220, tendo em vista o lapso de temporal 

transcorrido desde a decisão de fls. 174 que determinou a expedição de 

RPV, razão pela qual REITERE-SE o pedido de informações acerca do 

pagamento do RPV, em cumprimento à decisão de fls. 181/183.

Com a informação, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253956 Nr: 5196-42.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ante a manifestação de fls. 87, INTIME-SE a autarquia demandada para 

manifestar-se sobre a discordância da autora sobre os cálculos de fl. 80, 

bem como quanto aos novos cálculos apresentados pela autora às 

fls.88/89, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como 

concordância.

Transcorrendo o prazo in albis ou apresentando manifesta anuência, 

HOMOLOGO, desde já, o valor apresentado pela autora, devendo ser 

EXPEDIDA a respectiva RPV.

Outro cenário, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 19 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237625 Nr: 1581-78.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karine Jussara Moreira Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido da exequente incrustado às fls. 75/76, 

denota-se que a executada às fls. 55/73 aduz o adimplemento do títutlo 

executivo que embasa a presente execução, razão porque DETERMINO a 

intimação da exequente para manifestar acerca da documentação trazida, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246039 Nr: 1111-13.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimercindo Vicente Peixoto, Elza Maria da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lúcia Braga, João Anderson Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney da Silva Campos Jr - 

OAB:130172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 Vistos.

Ante a manifestação de fl. 532 e documento adjunto, REDESIGNO a 

solenidade outrora aprazada para o dia 05/12/2018 às 13h45min.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257994 Nr: 931-60.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Lemes Ltda, Argemiro Garcia de Oliveira 

Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 (...)Pelo dispositivo legal encimado, é necessário que o autor, para 

concessão do efeito suspensivo à execução em curso, traga elementos 

suficientemente fortes no sentido de que o prosseguimento da execução 

em voga traga iminente e grave prejuízo ao executado.No feito em lume, 

inobstante a titânica defesa apresentada, não logrou êxito em demonstrar 

satisfatoriamente a relevância da fundamentação, mormente porque se 

limitou a alegar que o prosseguimento da execução lhe trará grave dano 

de difícil reparação.Ademais, é necessária, igualmente, a coexistência 

tanto da “probabilidade do direito” como do “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, 

respectivamente, oque não vislumbro no presente processo.Assim 

INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos, por não preencher os 

requisitos necessários. Cumprida todas as formal idades 

supramencionadas, tornem-me os autos CONCLUSOS para 

deliberações.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 17 de 

outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 121615 Nr: 142-08.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edma Soares de Queiróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. do Sudoeste de MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Paulo de Assunção - 

OAB:12.060, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 423, DESAPENSE-SE E 

ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 15 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 121777 Nr: 163-81.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Guedes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INTIME-SE a parte autora, para manifestar acerca do alvará levantado, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo o silêncio interpretado como 

quitação integral.

 Devidamente certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 17 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 25792 Nr: 306-12.2007.811.0011
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucinei Brasilio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Fernandes de Souza - 

OAB:5721/MT

 INTIMAR o procurador da parte exequente para informar se pretende a 

adjudicação do bem, nos termos do art. 876, caput e §5º c/c art. 889, 

caput, e inciso V, ambos do CPC. Conforme decisão de fl. 230, acerca do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247088 Nr: 1664-60.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 NTIMAR o procurador da parte executada para que se manifeste acerca 

do Laudo Médico, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250521 Nr: 3290-17.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciele Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio João da Silva Soito - 

OAB:114089/RJ, Henrique Alberto Faria Motta - OAB:113.815/RJ, 

PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834/RJ

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado do requerido foi intimado para 

manifestar acerca do laudo pericial, bem como depósito dos honorários da 

perita, deixaram fluir o prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 19 de Outubro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 32497 Nr: 3199-39.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Ramos Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente o presente feito, verifico que a patrona constituída 

nos autos não informou a conta bancária para ser depositado o valor 

levantado. Desta feita, DETERMINO que INTIME-SE a douta causídica para 

juntar aos autos o encimado.

No mais, considerando o pagamento da RPV expedida às fls.147/148, 

DETERMINO o levantamento do valor depositado, observando a conta 

bancária ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente 

alvará, DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso, no prazo legal.

Transcorrendo o prazo sem manifestação, e, passado o termo constante 

no §1º, do art. 1º, do Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o 

competente Alvará. Outro o cenário, volvam-me CONCLUSOS.

Com o levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

Após, devidamente certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 15 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 32724 Nr: 3124-97.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo de Carvalho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente o presente feito, verifico que o patrono constituído 

nos autos não informou a conta bancária para ser depositado o valor 

levantado. Desta feita, DETERMINO que INTIME-SE o douto causídico para 

juntar aos autos o encimado.

No mais, considerando o pagamento da RPV expedida às fls.127/129, 

DETERMINO o levantamento do valor depositado, observando a conta 

bancária ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente 

alvará, DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso, no prazo legal.

Transcorrendo o prazo sem manifestação, e, passado o termo constante 

no §1º, do art. 1º, do Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o 

competente Alvará. Outro o cenário, volvam-me CONCLUSOS.

Com o levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

Após, devidamente certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 15 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 140787 Nr: 3572-65.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabeth Pereira das Neves, Willian Oliveira da Silva, 

Raquel Barreira Oliveira, Rosivânia Portilho de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cometa Comércio de Veículos Ltda, 

Wolkswagem do Brasil Ltda, Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Vieira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danny Fabrício Cabral 

Gomes - OAB:MS 6.337, Leonardo Sulzer Parada - OAB:MS - 9961, 

Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265, Marcelo Pereira de Carvalho - 

OAB:138688, Patrícia Jorge da Cunha Viana Dantas - OAB:8014, 

Thaís Galindo da Silva - OAB:12.148/MT

 Vistos.

Considerando o teor do petitório de fls. 794/795-v que atesta o pagamento 

parcial do débito, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda ao pagamento do valor remanescente, sob pena de 

bloqueio de valores.

Escoado o prazo, INTIME-SE a exequente para manifestar, em 15 (quinze) 

dias.

Somente então, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 169947 Nr: 3711-80.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigosafra Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE PAULA SILVA - 

OAB:146714 , GILSON ADRIANE DE SOUZA - OAB:86343 MG, ROBERTA 

SARAIVA DE OLIVEIRA - OAB:124158

 Vistos.

Analisando o teor do petitório de fls. 335/337, tenho que se trata de pedido 

de reconsideração da decisão de fls. 210.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.

 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Isto posto, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a decisão em voga, tal como foi proferida.

Ademais, cumpra-se na íntegra os termos da decisão de fls. 326.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 11 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 152795 Nr: 1674-80.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campesatto E Campesatto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 Vistos em Correição.

Considerando o bloqueio realizado às fls. 141/142, bem como a petição de 

fls. 143/149 e documentos anexos, VISTAS a Fazenda Pública Estadual 

para manifestar-se no que entender de direito, no prazo legal.

Após devidamente certificado, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 11 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258222 Nr: 1022-53.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Sandra Mineiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando atentamente os autos, em que pese tenham me vindo 

conclusos para prolação de sentença, verifico que o presente não se 

encontra maduro o suficiente para o seu deslinde, necessitando de uma 

maior dilação probatória para comprovação da qualidade de segurado 

especial. Registre-se que tal medida é perfeitamente cabível nos autos eis 

que o Magistrado, enquanto destinatário da prova a ser produzida, poderá 

determinar a produção de tal prova se utilizado de seu livre convencimento 

e entendimento, além de se prestigiar o princípio da primazia do mérito, à 

luz do art. 4º, do CPC .

Assim, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27/11/2018, às 13h45min, intimando-se 

as partes para, em querendo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão, salvo se indicar que trará independente de intimação.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 137714 Nr: 2747-24.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Marques Costa, TMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Laudison Moraes Coelho - OAB:19.353, 

Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Dessa feita, REJEITO a Objeção de Pré-executividade de fls. 213/216, 

já que não é adequada para trazer à apreciação do Juízo matéria que 

carece de dilação probatória.Ademais, CUMPRA-SE a r. sentença 

proferida.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 16 de 

outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242801 Nr: 4265-73.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Mendes Leal Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Magalhaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Cáceres - MT - OAB:

 Vistos.

Em tempo, considerando que a audiência outrora aprazada não poderá ser 

realizada, tendo em vista a convocação dessa magistrada para curso de 

formação continuada com o tema “Gestão de Conflitos e das Relações 

Humanas no Ambiente de Trabalho”, REDESIGNO audiência para o dia 

14/11/2018 às 14h45min, devendo as partes serem intimadas.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 17 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256937 Nr: 454-37.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Sanches Romão, Sérgio Alves Pereira, 

Leonice Maria Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7485, Emerson Rodrigues da Silva - OAB:17.872

 Vistos.

Tendo em vista que a questão encartada nos autos não comporta 

transação, mormente em razão da natureza jurídica, tendo sido, por isso, 

vedado expressamente por lei (art.17, § 1º, Lei 8.429/92), INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 
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justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, AO MPE para o 

mesmo desiderato.

Por fim, façam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 17531 Nr: 1347-19.2004.811.0011

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Antônio Dovídio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 63, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 11 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 193959 Nr: 3332-08.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dolores Mota de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Colniza-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 Vistos.

A teor do disposto no parágrafo único do art. 487 do CPC, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem acerca da possível ocorrência de prescrição do 

direito perseguido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 11 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 222505 Nr: 4067-07.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda., Domingos Aparecido 

Marques, Darci Dorival Valerio, Vera Lucia Caetano Marques, Elma 

Aparecida Silva Valério

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842/MT, LUIZ 

CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:, João 

Tito Schenini Cademartori Neto - OAB:16289/A

 Vistos.

CUMPRA-SE a decisão de fl. 102.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229968 Nr: 1786-44.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marques & Caetano Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karlos Lock - OAB:16.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842/MT

 Vistos.

Considerando a não atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de 

Instrumento interposto, bem como que as informações solicitadas já foram 

prestadas. Assim, cumpra-se decisão proferida anteriormente.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 11 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229969 Nr: 1787-29.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Aparecido Marques, Vera Lucia Caetano 

Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16876, Daniela Winter Cury - OAB:OAB/RS 86.861-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842/MT

 Vistos.

Considerando a não atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de 

Instrumento interposto, bem como que as informações solicitadas já foram 

prestadas. Assim, cumpra-se decisão proferida anteriormente.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 11 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 29480 Nr: 124-89.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Feliciana Alves Zarzenan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Julio Cezar Massam Nichols - OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em o teor da petição vertida em fls. 194/211, com o olhar volvido ao 

princípio da não surpresa , nos termos do art. 10, do CPC, DETERMINO a 

intimação da requerente, para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 251320 Nr: 3742-27.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Borges de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em o teor da petição vertida em fls. 64/65, com o olhar volvido ao 

princípio da não surpresa , nos termos do art. 10, do CPC, DETERMINO a 

intimação da requerente, para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 4307 Nr: 71-65.1995.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL PAMPA S.A, Paulo Barbosa 

dos Santos, Daniel Geremias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR CESTARI 

PENASSO - OAB:18427/B

 Vistos em correição.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional em desfavor 

de Agroindustrial Pampa S/A, Paulo Barbosa dos Santos e Daniel 

Geremias, visando o recebimento do montante de R$ 229.891,62 

(duzentos e vinte e nove mil oitocentos e noventa e um reais e sessenta e 

dois centavos).

Tentada a citação pessoal da empresa e do sócio Claudio Odair Penasso, 

todavia restaram inexitosas, conforme fls. 15-v, 28 e 45.

 Suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF determinada em 

14/06/1999 (fl. 51).

Inércia da exequente atestada à fl. 70, razão pela qual foi determinado o 

arquivamento dos autos em 08/02/2001 (fl. 71).

Determinada citação por edital à fl. 87.

Edital publicado à fl. 88.

Decisão de fls. 100/101 determinou a citação dos sócios-administradores 

Paulo Barbosa dos Santos e Daniel Geremias.

O sócio Daniel Geremias fora pessoalmente citado à fl. 116 em 17/08/2015 

e Paulo Barbosa dos Santos foi citado via edital à fl. 128 em 04/08/2016.

Bloqueio de valores de fls. 134/135-v foi parcialmente exitoso nas contas 

de Daniel Geremias.

Exceção de pré-executividade apresentada às fls. 149/151 alegando, em 

síntese, a prescrição do crédito exequendo.

Instada a manifestar, a exequente pugnou pela rejeição dos argumentos 

apresentados pelo executado às fls. 162/169.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Apreciando os argumentos tecidos pelo executado, tenho que merecem 

acolhida. Explico.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva.”

Referido prazo quinquenal está sujeito a suspensão ou interrupção 

quando ocorrer algumas causas específicas. As causas de interruptivas 

encontram-se elencadas no parágrafo único do art. 174 do CTN, vejamos:

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pela citação pessoal feita ao devedor; (Redação anterior à Lcp nº 118, 

de 2005)

II - pelo protesto judicial;

 III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor.

 Conforme inciso I, vigente à época do ajuizamento da presente ação, a 

medida que interrompe o prazo a fruição do prazo prescricional era a 

citação pessoal feita ao devedor, o que até o presente momento não 

ocorrera.

 Em análise detida dos autos observo que o crédito exequendo teve sua 

data de constituição como sendo 02/12/1994, enquanto a execução teria 

sido ajuizada em 03/08/1995, contudo até a presente data não se efetivou 

a citação pessoal ou qualquer outro ato interruptivo previsto na antiga 

redação do parágrafo único do art. 174 do CTN.

 Todavia, a partir de referido marco verifica-se que não houve mais 

qualquer interrupção da prescrição e já se passaram mais de 23 (vinte e 

três) anos, estando, portanto, o crédito tributário prescrito. Nem mesmo a 

citação do sócio Daniel teve o condão de interromper a prescrição, uma 

vez que ocorrera em 17/08/2015, ou seja, após mais de 20 (vinte) anos da 

constituição do crédito.

Compartilhando deste entendimento, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRANSCURSO DE MAIS 

DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA 

DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI 

COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO 

ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Superior Tribunal de Justiça já 

sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por 

homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da 

entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, 

passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, 

previsto no art. 174 do CTN. Decorrido mais de cinco anos entre a data da 

constituição do crédito e a citação válida do executado, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição. (TJMT, Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. 

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO.1.A citação por edital somente se justifica quando 

não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez 

que é meio de comunicação excepcional.2.Transcorridos mais de 5 (cinco) 

anos da constituição do crédito tributário, com a inscrição em dívida ativa, 

sem que houvesse a citação válida é irrefragável a ocorrência da 

prescrição (art. 174, caput, do CTN). (TJMT, Ap 178899/2016, DR. 

GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a exceção de pré-executividade 

oposta pelo executado para o fim de reconhecer que o crédito objeto da 

presente execução encontra-se prescrito. Consequentemente, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do 

CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80.

CONDENO os executados ao pagamento de custas e honorários, sendo 

que arbitro este último em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos 

termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma vez que foram 

estes quem deram causa ao ajuizamento da execução fiscal ante o 

inadimplemento de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 

00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016).

DESCONSTITUO eventual penhora existente sobre os bens dos 

executados no presente feito.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as 

anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos.

P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 10 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 4307 Nr: 71-65.1995.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APS, PBdS, DG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR CESTARI 

PENASSO - OAB:18427/B
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 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 131, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor indicado às fl. 112 JUNTANDO-SE aos autos cópia 

da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 02 de março de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246515 Nr: 1400-43.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudiomiro Antonio Diogo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabemi Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 INTIMAR os procurados da parte requerida para que se manifeste acerca 

do Laudo Medico, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240211 Nr: 2967-46.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M A P GOMES PANIFICADORA ME (PANIFICADORA 

UNIAO), Maria Aparecida Pereira Gomes, Gilberto Wathier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana V. Borges Martins 

- OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Intimação dos Procuradores das partes para manifestarem no prazo legal 

acerca da proposta de honorários periciais de fls. 115/117.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259659 Nr: 1689-39.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobras Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Pereira da Silva, Patricia Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antunes Barros - 

OAB:3.825, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.112 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 100,00(cem 

reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT 

(emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de Citação/Penhora/intimação e avaliação da parte requerida, 

devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244089 Nr: 81-40.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Kisenia Ltda - ME, Josue Vieira 

de Oliveira, Claudileia Andreia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito da manifestação da requerente vertida em fls. 87/87-v, tal já 

fora decidido e efetivado consoante documentos às fls. 78/85. Assim, 

INTIME-SE a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, tendo em visto que lograra êxito em encontrar endereços 

diversos em nome da demandada.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 685 Nr: 357-72.1997.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguilera Auto Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SOARES ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALÍPIO CARLOS PORTO LEITE 

- OAB:1229-PR E 3400-

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 138, e, ante ao fato do digno advogado 

possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor bloqueado nos autos, observando a conta bancária 

ora informada.

EXPEÇA-SE o competente Alvará.

Outrossim, DEFIRO o pedido de fl. 138, suspendendo o feito pelo prazo 60 

(sessenta) dias.

 Após o transcurso do prazo desta suspensão, VISTA à exequente para 

pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo 

desde já planilha atualizada do débito com o devido abatimento do valor já 

recebido.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a exequente para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Empós, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 18 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 94988 Nr: 4690-47.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar Batista Ismael

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galber Henrique Pereira 

Rodrigues - OAB:213199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Katherine de Brito 

Corrêa - OAB:10.797, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127/MT, Victor Hugo Senhorini de Aquino - OAB:12546

 Vistos.

Os autos vieram conclusos diante da certidão do oficial de jsutiça vertida 

às fls. 314, bem como do pedido da autora para expedição de alvará às 

fls. 316.

Pois bem. Analisando com vagar o presente feito, verifico que às fls. 306 

fora proferida decisão, após pleito da demandada realizado às fls. 

303/305, a qual esta Magistrada entende estar parcialmente equivocada. 

Explico.

A requerida, em seu petitório, auduziu que a autora fora condenada ao 

pagamento dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do 

valor da causa em sentença de fls. 292, requerendo assim que fosse 

bloqueado o valor de R$ 378,63 (trezentos e setenta e oito reais e 

sessenta e três centavos) sobre o valor já pago por ela em favor da 

autora, o qual totalizou R$ 5.879,23 (cinco mil oitocentos e setenta e nove 

reais e vinte e três centavos).

Contudo, denota-se que no referido decisum é que fora determinada a 

intimação da parte para efetivar o pagamento da verba, ou seja, a parte 

sequer se encontrava inadimplente para que fosse procedida eventual 

penhora ou outra medida de constrição.

Assim, tendo em vista que seria desarrazoado desde já determinar 

medidas constritivas em desfavor de parte que sequer fora oportunizada 

o pagamento espontâneo da verba, TORNO sem efeito a primeira parte da 

decisão de fls. 306, mantendo tão somente a segunda parte referente à 

initmação da autora para pagamento da verba honorária.

Outrossim, DEFIRO o pedido de fls. 316, de modo que DETERMINO o 

levantamento do valor depositado, observando a conta bancária ora 

informada.

Com o levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229959 Nr: 1781-22.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleison Pinheiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcard – Administradora de Cartões Ltda, 

Studio Z Calçados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:38266

 Vistos.

A despeito do pedido do demandado incluso às fls. 113/114, verifica-se 

pela própria cópia do protocolo do recurso de apelação que o mesmo fora 

juntado no sistema PJE, em autos virtuais, totalmente diversos e 

destoantes do presente feito.

 Dessa feita, não há como certificar prazo do recurso, consoante certidão 

de fls. 116, bem como não é possível aplicar o princípio da fungibilidade, 

tendo em vista que seria ônus do peticionante comprovar a possibilidade e 

tempestividade do recurso, o que não se desincumbiu, além de se tratar 

de sistemas desconexos, não podendo o requerido se beneficiar da 

própria torpeza.

 Assim, CUMPRA-SE a última decisão exarada nos autos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241905 Nr: 3843-98.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Omni Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando de Jesus Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 100,00 (cem reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

Citação/Penhora/Intimação e Avaliação da parte requerida, devendo juntar 

aos autos o comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256989 Nr: 480-35.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Emilia Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o certificado em fls. 58, bem como que a autora concordou 

com o valor apresentado pelo INSS, HOMOLOGO o cálculo constante às 

fls. 54, razão pela qual EXPEÇA-SE o respectivo precatório, 

observando-se o disposto no art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região. Em se tratando de obrigação de pequeno 

valor, proceda-se ao pagamento no prazo de 2 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

Após, com o pagamento da RPV encimada, CUMPRA-SE o remanescente 

da decisão de fls. 57.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’oeste/MT, 18 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 153976 Nr: 766-23.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ines Bento Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl.201, de modo que DETERMINO que AGUARDE-SE o 

feito em cartório até o julgamento do Agravo de Instrumento.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237239 Nr: 1381-71.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Terezinha Teixeira, Sueli Cristina Teixeira, Sonia 

Aparecida Andreatti, Clarice de Oliveira Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Dessa feita, DETERMINO a realização de prova pericial, de modo que 

NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, devidamente 

cadastrada no sito do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://apm.tjmt.jus.br/bancoperito/) que deverá ser intimada, via carta de 

intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, responder se aceita o 

encargo, indicando o nome e a qualificação completa do profissional perito 

contábil habilitado com inscrição no órgão competente, bem como proposta 

de honorários, às expensas das partes, que deverão depositar 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos honorários para início das atividades e 

o restante ao final quando da entrega do laudo (art. 465, §4º do 

CPC).Após, INTIMEM-SE as partes acerca da referida nomeação, quando 

poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados, 

nos termos do art. 465, §1º e seguintes do CPC.Empós, apresentada a 

proposta de honorários, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, §3º do 

CPC.ENCAMINHEM-SE os quesitos.Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

nos autos (art. 477, §1º, CPC).De cumprido e certificado, 

CONCLUSOS.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. 

LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236644 Nr: 1061-21.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Helena Moura Nazario, Bruno Pereira Campos, 

Silvana Khippaiz Nogueira, Maria Gonçalves dos Santos, Patricia de 

Carvalho Melquiades, Rosimeire Soares da Silva, MIRIAN DA SILVA FARIA, 

Celia Regina de Mattos Prado, Leonice Pasqueto Martinez, Jeane de Souza 

Cintra Guedes, Elizabet Moreira Valensuela Lima, Luciana Pereira da Silva 

Santos, Eva Alves do Nascimento Silva, Maria Aparecida Amarante, Josci 

dos Santos, Suelene de Fátima P. Delbone, José Batista dos Santos, 

Nailma Teixeira da Silva, Angelina Ribeiro da Silva, Paula Magalhães Sousa 

Pádua, Rosa Rodrigues da Silva, Dayana Cristina Volpato, Rosimar 

Custodio da Silva, Romaura dos Santos Alves, Eunice Amaral Melo, 

Andreia Alves de Souza, Nelson Jose dos Santos, Eva Lucia Ferreira da 

Silva, Jucelene Adarte da Costa Queiroz, Izabel Cristina Teodoro do Prado 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Dessa feita, DETERMINO a realização de prova pericial, de modo que 

NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, devidamente 

cadastrada no sito do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://apm.tjmt.jus.br/bancoperito/) que deverá ser intimada, via carta de 

intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, responder se aceita o 

encargo, indicando o nome e a qualificação completa do profissional perito 

contábil habilitado com inscrição no órgão competente, bem como proposta 

de honorários, às expensas das partes, que deverão depositar 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos honorários para início das atividades e 

o restante ao final quando da entrega do laudo (art. 465, §4º do 

CPC).Após, INTIMEM-SE as partes acerca da referida nomeação, quando 

poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados, 

nos termos do art. 465, §1º e seguintes do CPC.Empós, apresentada a 

proposta de honorários, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, §3º do 

CPC.ENCAMINHEM-SE os quesitos.Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

nos autos (art. 477, §1º, CPC).De cumprido e certificado, 

CONCLUSOS.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol 

D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. 

LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243833 Nr: 4838-14.2016.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marta Modenez de Almeida, Marco Antonio 

Modenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA R. C. DO 

ESPIRTO SANTO - OAB:14133

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte autora, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 15477 Nr: 2221-38.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Oseni T. Spoladore-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo CPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte autora, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para 

se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 

1.009, §2º, do CPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 197705 Nr: 3937-51.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de outubro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 15477 Nr: 2221-38.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Oseni T. Spoladore-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Vistos.

Cuida-se de Execução Fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

em face de ANDERSON OSENI T. SPOLADORE-ME, ambos qualificados 

nos autos, com o intuito de receber o valor inicial de R$ 334,05 (trezentos 

e trinta e quatro reais e cinco centavos), atualizado somente até o ano de 

2007 (fls. 73).

A inicial foi recebida no dia 05/01/2004 (fl. 05), oportunidade em que foi 

determinada citação do executado para pagar o débito.

Entre um ato e outro, os autos foram remetidos ao arquivo provisório 

diante da insuficiência do atingimento da UPF no ano de 2007, tendo sido 

novamente arquivado no ano de 2012 pelas mesmas razões (fls.74 e 99).

 Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data 

da sua constituição definitiva.

Com o advento da Lei Complementar 118/2005, alterou-se a redação do 

inciso I, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo que, tal 

aplicação passou a incidir nos processos executivos fiscais com 

despacho inicial posterior à data de 09.06.2005, o que vê-se no presente 

caso.

 Ocorre, no entanto, que desde o despacho inicial que determinou a 

citação do executado, não houve qualquer medida capaz de interromper o 

transcurso do prazo prescricional. Tampouco quando do arquivamento 

dos autos, uma vez que desde o ano de 2012, não há qualquer motivação 

do exequente para fins de satisfazer o débito exequendo.

A demora no deslinde do feito não decorreu por motivos inerentes a este 

Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia proveniente da exequente, que 

não desincumbiu do dever de diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, 

fazendo com que o feito se arrastasse além do necessário.

Dessa forma, como disposto alhures, o incontestável decurso do 

quinquênio prescricional verificado entre a decisão que ordenou a citação 

do executado e a satisfação do crédito, autoriza a este juízo o 

reconhecimento da prescrição ex officio.

Ex positis, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exequendo, pelo que, 

com espeque no artigo 156, V, c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em 

consequência, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro no art. 

487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da Lei 6.830/80.

CONDENO o executado ao pagamento de custas e honorários, sendo que 

arbitro este último em 10% sobre o valor executado, nos termos do art. 82, 

§ 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma vez que foi este quem deu causa 

ao ajuizamento da execução fiscal ante o inadimplemento de suas 

obrigações tributárias (TRF-5, AC 00035684619964058000 AL, j. 

28/01/2016).

DESCONSTITUO eventual penhora existente sobre os bens do executado 

no presente feito.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as 

anotações e baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos.

P. R. I. C.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 05 de setembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 141619 Nr: 3566-58.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Longo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 245 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256989 Nr: 480-35.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Emilia Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls.59 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232178 Nr: 3121-98.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/ A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaíde Trento Júnior, Egnomar de Freitas Tiago, 

Estefania Alves de Freitas, Egnaldo de Freitas Tiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Citação. 

Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

no banner emissão de guias, de acordo com o provimento 07/2017. 

Enviando o comprovante de deposito para posterior cumprimento do 

mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 

horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 18137 Nr: 1771-61.2004.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esflano José da Silva, Esflano José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3.650/MT

 Intimar o Advogado do Autor sobre o R despacho de folhas 263, cujo teor 

transcrevo:Cód. 18137.Vistos em correição.

Considerando petição de fl. 262, intime-se a parte autora por mandado, a 

fim de que a mesma receba o valor acostado à fl. 254.No mais, quanto ao 

valor depositado à fl. 253 expeça-se alvará judicial para levantamento da 

quantia depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP. 

Intime-se. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro de 2018.Edna 

Ederli Coutinho, Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242311 Nr: 4034-46.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Alves Carneiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

do executado, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237388 Nr: 1459-65.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D F Manoel Pneus ME, Douglas Ferreira Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

do executado, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242843 Nr: 4290-86.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizaine Rodrigues Sonembergue Sant

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A, Thiago de Siqueira Batista Macedo - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca Porto Esperidião com a finalidade de citação da re, devendo 

juntar aos autos os originais das guias e comprovantes de recolhimento, 

para posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 224106 Nr: 4356-37.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto de Lima Strolischein, Pedro Ilidio da Silva, 

Clarindo Francisco Seriner, João Moraes, Edson Tadashi Fugimori, Milton 

Antonio da Silva, GISLAINE GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de S. Junior - 

OAB:18.225-B, Maira Silvia Gandra - OAB:114.472, Robervelte Braga 

Francisco - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:MT 12-208-A

 Intimar o advogado do requerido para que se manifeste nos autos sobre a 

petição de fls. 287/288. Bem como intimá-lo sobre a R.Decisão de fls.297, 

cujo teor transcreto:" Cód. 224106. Vistos em correição. Considerando 

petição de fl. 287/288, intime-se o Banco executado para pagar o valor 

residual, no prazo legal, sob pena de multa. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 120782 Nr: 1154-57.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gramel Industria e Comércio de Cereais e 

Derivados Ltda, João Anderson Braga, Eliandra Alves de Freitas Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Intimar a advogada dos executadossobre a indisponibilidade e, querendo, 

comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou se 

a remanesce a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, em 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 88075 Nr: 3421-70.2009.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Pasqual Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Plínio Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Henrique Delfino 

Queiróz - OAB:11.885-B, Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que informe o atual e correto endereço 

do inventariante nomeado nestes autos JOÃO MANOEL PASQUAL 

FERRARI, para posterior intimação do mesmo afim de assinar o termo de 

compromisso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244042 Nr: 45-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. de Brito Mendonça - ME, Sonia Marisa de 

Brito Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:24.501

 Intimar o advogado das executadas sobre a indisponibilidade e, querendo, 

comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou se 

a remanesce a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, em 5 

(cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 2833 Nr: 479-85.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILANI BORGES DA SILVA, Joaquim Alves 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 479-85.1997.811.0011

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Estado de Mato Grosso

PARTE RÉQUERIDA: ZILANI BORGES DA SILVA e Joaquim Alves Bezerra

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Zilani Borges da 

Silva, Cpf: 52239039191 Filiação: , brasileiro(a), casado(a),

 FINALIDADE: Intimar a executada Zilani Borges da Silva para que se 

manifeste acerca da avalição mercadológica realizada às fls. 184/186, no 

prazo de 20 (vinte) dias, com as advertências legais.

DECISÃO/DESPACHO: Código 2833 De pronto, chamo o feito à ordem para 

revogar a decisão de fl. 210 e todos os atos processuais que se 

sucederam a partir de então, declarando-os nulos de pleno direito, haja 

vista que a referida decisão determinou a citação por edital dos 

executados Zilani Borges da Silva e Joaquim Alvez Bezerra, quando em 

verdade deveria ter sido determinado somente à intimação via editalícia da 

executada Zilani Bordes da Silva para se manifestar acerca do laudo de 

avalição juntado às fls. 184/186 e não a respeito da concretização da 

penhora realizada anteriormente, até porque a requerida já fora intimada 

para esse mister, conforme se infere à fls. 127. Desse modo, determino a 

intimação via editalícia da executada Zilani Borges da Silva para que se 

manifeste acerca da avalição mercadológica realizada às fls. 184/186, no 

prazo de 20 (vinte) dias, com as advertências legais. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me conclusos para 

ulteriores deliberações. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 11 de outubro 

de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caroline da Silva 

Cruz de Sá, Analista Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 16 de outubro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 106101 Nr: 1317-71.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Alves de Carvalho, Aparecida Regina Mazeto 

de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rafael Pinto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste com urgencia acerca 

da petição juntada as fls. 213/214.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244354 Nr: 226-96.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Borges de Castro Cunha, Agropastoril Mato 

Grosso Acre Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Brito Eusébio, Olinda Maria 

Gomes da Costa Brito Eusébio, Santa Vitória - Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 Intimar o advogado da parte requerida para que se manifeste a respeito 

do laudo pericial encartado às fls;250/297,no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 190454 Nr: 2741-46.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAFdC, LHFdC, Antonio Marcos de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Intimar o advogado do requerido para apresentar impugnação a 

contestação ofertada pelo autor, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254466 Nr: 5391-27.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YKCG, Graciela Cezário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Henrique Marzochi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 Intimar o advogado do requerido sobre a R. sentença de fls. 79, cujo teor 

transcrevo:"Cód. 254466.Considerando-se o adimplemento do débito 

alimentar realizado às fls. 75/76 e aliado à expressa concordância da 

parte exequente com os valores depositados nos autos, conforme se 

infere à fl. 77, expeça-se contramandado de prisão em prol do executado, 

com a máxima urgência.Outrossim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que 

sobressai.Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.Condeno o 

executado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa atualizado. No entanto, suspendo a exigibilidade, 

nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.No mais, determino 

que seja oficiada a Conta Única do Poder Judiciário solicitando a 

vinculação dos numéricos depositados nos autos e, na sequência, 

expeça-se alvará para liberação dos valores vinculados para a conta 

bancária indicada à fl. 77.Cientifique-se o MPE. Após o trânsito em julgado, 

levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em desfavor do 

executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpre-se.Mirassol D’ 

Oeste/MT, 19 de outubro de 2018.Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 144312 Nr: 3683-49.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Gregorio Mariano, Edis Maria Teixeira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935, 

Defensoria Pública - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora acerca do leilão negativo de 

fls.280/281.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237567 Nr: 1561-87.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D F Manoel Pneus ME, Douglas Ferreira Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido alvara eletronico 

nº.444316-0/2018,nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247412 Nr: 1823-03.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Intimar o advogado da parte requerida para que se manifeste acerca da 

certidão de fls.129, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 261173 Nr: 2293-97.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Garcia de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Leandro Garcia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 86, cujo teor 

transcrevo:" Tendo em vista o acordo proferido nos autos de código 

256337, em que o Sr. Argemiro Garcia de Oliveira Neto e o Sr. Marcio 

Leandro Garcia de Oliveira se comprometeram a requerer a desistência 

dos presentes embargos, intimem-se os embargantes para requerer o que 

for de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 112984 Nr: 2159-51.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMY, DSY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Broges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do auto 

de penhora de fls.361/365,no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237762 Nr: 1646-73.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Coletti Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959, Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789

 intimar o advogado da parte autora de que a que a Carta de Adjudicação 

encontra-se a vossa disposição, bem como para que dê que de 

prosseguimento no feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242606 Nr: 4187-79.2016.811.0011

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAN, AJRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly A. Storti Assunção 

- OAB:21.240

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 57, cujo 

teor transcrevo:"Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a respeito do relatório psicossocial juntado às fls. 

51/54.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226394 Nr: 4982-56.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson José Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso - COHAB MT, Jucelaine Carneiro de Carvalho, Marcio Vilela 

de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Procurador da Fazenda Pública Estadual - 

OAB:

 intimar o advogado da parte autora de que a que a Carta de Adjudicação 

encontra-se a vossa disposição, bem como para que dê que de 

prosseguimento no feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 25816 Nr: 338-17.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238535 Nr: 2044-20.2016.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Siqueira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jaime Chitario Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora para que se manifeste acerca da 

petição de fls. 72/77, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226151 Nr: 4798-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Arruda Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/0, JULIANO BARRETO LOPES - OAB:20450/0, RAFAEL 

ALMEIDA TAMANDADRÉ NOVAES - OAB:19946/0

 Cód. 226151

 Redes igno  aud iênc ia  de  j us t i f i cação  pa ra  o  d ia 

______________________________de 2016, às ____________.

 Expeça-se o necessário.

Mirassol D’Oeste-MT, 07 de janeiro de 2016.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001608-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOLGLAS APARECIDO COLETTA MARTINS (REQUERENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 16024882, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 06/02/2019 Hora: 16:30. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-72.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO (ADVOGADO(A))

MARLI CASTILHO GOMES (REQUERENTE)

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO (ADVOGADO(A))

JURANDIR DE SOUZA FREIRE (ADVOGADO(A))

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(REQUERIDO)

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ELAINE CIRQUEIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

NEUZENIR SILVA ABREU OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que, considerando o julgamento do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica de n. 

1000339-33.2017.8.11.0011, promovo com a INTIMAÇÃO a requerente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da 

R. Decisão de Id. 10814259. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 19 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-57.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO (ADVOGADO(A))

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JUCILENE SERRAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

CIRQUEIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

DENISE VITOR SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que, considerando o julgamento do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica de n. 

1000345-40.2017.8.11.0011, promovo com a INTIMAÇÃO a requerente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da 

R. Decisão de Id. 10984229. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 19 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000026-72.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

LUIS PINHEIRO FARIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

TERRA BRASIL CAFE E INTERNET LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para que apresente os dados bancários necessários à liberação 

do montante vinculado aos autos, consoante estipulado e determinado 

pela R. Decisão de Id. 15652937, sendo eles: nome beneficiário, CPF/CNPJ, 

Banco, Agencia, Conta e tipo de Conta, no prazo de 05 (cinco) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 19 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001602-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLEIDER RODRIGUES (REQUERENTE)

LUCIO LIMA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 06 de Fevereiro de 2019 às 

17h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010664-79.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO (ADVOGADO(A))

IURI SEROR CUIABANO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EXECUTADO)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes 

autos sob nº 444712-3, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 

15627382, devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral. Para constar lavrei a presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-16.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes 
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autos sob nº 444713-1, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 

15719988, devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral. Para constar lavrei a presente. Mirassol D'Oeste-MT, 19/10/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ROBSON DOS REIS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & ALMEIDA ARRAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte da informações deferidas 

pela R. Decisão de Id. 15708432 e juntadas ao Id. 16040323, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.. 

Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 19 de outubro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-07.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

R. A. SERPA - COMERCIO - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id 12653432, razão pela qual SE PROMOVA 

consulta junto ao RENAJUD. Se frutífera a localização de veículos em 

nome da empresa executada, PROMOVA-SE a penhora, depósito e 

avaliação do veículo, conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 

839 do CPC. Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, 

bem como para fins do art. 847 do mesmo códex. Se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. Não 

apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos conclusos 

para efetivação da restrição via RENAJUD. Caso a penhora reste 

infrutífera, volvam-me conclusos para análise do pedido de penhora do 

salário do executado. Permaneçam os autos em gabinete para efetivação 

da restrição. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 31 de 

agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010269-92.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERENTE)

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pleito incrustado em id nº 11100459, devendo ser 

retificado os polos do presente feito. Outrossim, DETERMINO seja feita 

nova pesquisa junto ao CPF da executada, EVA DA SILVA ALVES (CPF nº 

017.261.431-71). Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-48.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERICA CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos. Em razão da não localização de bens passíveis de penhora, a 

exequente requer que seja oficiado à Receita Federal do Brasil para que o 

órgão forneça informações acerca das 03 (três) ultimas declarações de 

Imposto de Renda do Executado. Os autos vieram conclusos. Pois bem. 

Como de conhecimento, o sigilo bancário e fiscal decorre diretamente do 

direito à privacidade, previsto no artigo 5º, inciso X, da CF/88, que, por sua 

vez, é complementado pelo disposto no inciso XII do mesmo artigo 

constitucional, ambos, repita-se, garantindo a proteção da vida privada da 

pessoa física, bem como resguardando dados sigilosos da pessoa 

jurídica. Entretanto, a proteção dispensada a essas espécies de dados, 

como forma de resguardar a própria intimidade da pessoa física e a 

privacidade da pessoa jurídica, não chega às raias de torná-los intocáveis 

sob pena de se proteger exacerbadamente os maus pagadores. Afinal, 

até mesmo as liberdades públicas são relativas, de sorte que cedem 

espaço quando “em jogo” um interesse maior da sociedade. Em resumo, o 

direito fundamental à privacidade não pode servir de proteção a 

arbitrariedades e ilegalidades, conforme se extrai da seguinte lição do 

prof. Alexandre de Moraes: “Os sigilos bancário e fiscal são relativos e 

apresentam limites, podendo ser devassados pela Justiça Penal e Civil, 

pelas comissões Parlamentares de Inquérito e pelo Ministério Público uma 

vez que a proteção constitucional do sigilo não deve servir para 

detentores de negócios não transparentes ou de devedores que tiram 

proveito dele para não honrar seus compromissos[1]”. (negrito nosso) E 

nos autos, mesmo devidamente citada por edital, a parte executada não 

pagou o débito. De outra parte, a exequente diligenciou, com insucesso, à 

procura de bens que garantissem a execução, como se colhe das 

penhoras “on-line”, e RENAJUD. Portanto, o requerente demonstrou que 

esgotou todos os meios possíveis para obter esclarecimentos sobre a 

existência de patrimônio em nome dos executados (art. 476 da CNGC). 

POSTO ISSO, DEFIRO o pedido em questão, motivo pelo qual DETERMINO 

as seguintes providências: I-) PROCEDA-SE à consulta via sistema 

INFOJUD, requisitando as 03 (três) ultimas declarações de imposto de 

renda. II-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. III-) 

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta. Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 08 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] In Direito 

Constitucional, 12ª edição, editora Jurídica Atlas, p. 93.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-48.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERICA CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte da informações deferidas 

pela R. Decisão de Id. 15814965 e juntadas ao Id. 16040582, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 19 de outubro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011129-64.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

CESAR CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CORREA RAMOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte da informações deferidas 

pela R. Decisão de Id. 15858137 e juntadas ao Id. 16040852, INTIME-SE a 

autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 19 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (ADVOGADO(A))

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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CARLOS MOTA AGUIAR (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 06 de Fevereiro de 2019 às 

17h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011209-28.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CORREA DE MELLO NETO (ADVOGADO(A))

DAIANI MAZIERO ORLANDO (EXEQUENTE)

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a 

correspondência devolvida e juntada no Id. 16044678. Para constar lavrei 

a presente. Mirassol D’Oeste, 19 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010877-95.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

VILMA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA FOTO E VIDEO - EIRELI - ME (REQUERIDO)

WILSON RICARDO AMIZO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a 

correspondência devolvida e juntada no Id. 16044868. Para constar lavrei 

a presente. Mirassol D’Oeste, 19 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010020-05.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUCIA LONGO VOLTOLINI (EXEQUENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte do cálculo determinado 

pela R. Decisão de Id. 16000556 e juntado ao Id. 16045068, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 19 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245219 Nr: 653-93.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Manoel de Jesus de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O

 (...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

ROBSON MANOEL DE JESUS DE ARRUDA, devidamente qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do artigo 28, III, § 3º, da Lei nº. 11.343/06, 

as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, em 4 

(quatro) meses de medida educativa de comparecimento a programa 

educativo, junto ao CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, voltado para 

o tratamento de dependentes químicos de álcool e outras drogas, nesta 

cidade, em dias e horários compatíveis com sua jornada normal de 

trabalho, a serem fixados pelo juízo da execução (artigo 48, da Lei nº. 

9.099/95 e 149, da LEP), sendo que, em caso de descumprimento 

injustificado, o agente será submetido sucessivamente a admoestação 

verbal e multa (artigo 28, § 6º, I e II, Lei nº. 11.343/2006), a qual, 

atendendo a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do 

agente, fixo, desde já, em 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um 

trinta avos) do valor do maior salário mínimo vigente, cujos valores serão 

creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas.CONDENO o acusado ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais.Transitado em 

julgado a sentença para as partes, DETERMINO as seguintes 

providências:I-) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva. II-) OFICIE-SE ao 

Tribunal Regional Eleitoral, para o fim da suspensão dos direitos 

políticos.III-) COMUNIQUE-SE ao cartório distribuidor.IV-) OFICIE-SE ao 

Instituto Nacional e Estadual de Identificação.V-) LANCE-SE o nome da ré 

no rol dos culpados.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.Mirassol D’Oeste/MT, 17 de outubro 

de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235082 Nr: 208-12.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimara Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 (...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

LUCIMARA APARECIDA DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, 

como incurso nas penas do artigo 28, III, § 3º, da Lei nº. 11.343/06, as 

quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, em 4 

(quatro) meses de medida educativa de comparecimento a programa 

educativo, junto ao CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, voltado para 

o tratamento de dependentes químicos de álcool e outras drogas, nesta 

cidade, em dias e horários compatíveis com sua jornada normal de 

trabalho, a serem fixados pelo juízo da execução (artigo 48, da Lei nº. 

9.099/95 e 149, da LEP), sendo que, em caso de descumprimento 

injustificado, o agente será submetido sucessivamente a admoestação 

verbal e multa (artigo 28, § 6º, I e II, Lei nº. 11.343/2006), a qual, 

atendendo a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do 

agente, fixo, desde já, em 50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um 

trinta avos) do valor do maior salário mínimo vigente, cujos valores serão 

creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas.CONDENO a acusada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais.Transitado em 

julgado a sentença para as partes, DETERMINO as seguintes 

providências:I-) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva. II-) OFICIE-SE ao 

Tribunal Regional Eleitoral, para o fim da suspensão dos direitos 

políticos.III-) COMUNIQUE-SE ao cartório distribuidor.IV-) OFICIE-SE ao 

Instituto Nacional e Estadual de Identificação.V-) LANCE-SE o nome da ré 

no rol dos culpados.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.Mirassol D’Oeste/MT, 16 de outubro 

de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248827 Nr: 2515-02.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Gabriel Leão Flausino
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jerferson santana da silva - 

OAB:19102, victor thiago marques ochiucci - OAB:14495-b

 Intimar o advogado da expedição das Carta Precatória:

-Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, inquirir a testemunha 

Cristiani Marcus Guilherme;

-Cáceres-MT, testemunha André Luis Santos Roque;

-Porto Esperidião-MT, Criciely Souza Guilherme

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 264055 Nr: 3645-90.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 PROCESSO/CÓD. Nº 264055

 Vistos, etc.

Trata-se de Executivo de Pena Provisória em desfavor de Ivan Marques 

dos Santos, condenado a pena de 09 (nove) anos de reclusão, no regime 

fechado, 01 (um) mês de serviço comunitário, bem como ao pagamento de 

20 dias-multa.

 Consta às fls. 05/06 a Guia de Execução, devidamente preenchida nos 

termos do art. 106 da LEP.

Deste modo, proceda-se com a elaboração do cálculo, após, dê-se vista 

às partes para manifestação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 264055 Nr: 3645-90.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do reeducando para que no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 231795 Nr: 2842-15.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudenir Cândido dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Jose da Silva - 

OAB:16.225

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do reeducando para que no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226151 Nr: 4798-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Arruda Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/0, JULIANO BARRETO LOPES - OAB:20450/0, RAFAEL 

ALMEIDA TAMANDADRÉ NOVAES - OAB:19946/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 226151

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fls. 135, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226151 Nr: 4798-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Arruda Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/0, JULIANO BARRETO LOPES - OAB:20450/0, RAFAEL 

ALMEIDA TAMANDADRÉ NOVAES - OAB:19946/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 226151

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de LEANDRO ARRUDA PEREIRA.

Na data de 15 de setembro de 2017 realizou-se audiência admonitória, 

oportunidade em que foram fixadas condições para o cumprimento da 

pena no regime aberto, dentre elas comparecimento diário na Cadeia 

Pública, participação do projeto “Resgatando Vidas”, de frequência 

semanal, e proibição de se ausentar da Comarca sem autorização, 

conforme ata de fls. 95/96.

Às fls. 102/104 foi noticiado o não comparecimento do recuperando em 

três datas do curso Resgatando Vidas, sem qualquer justificativa, motivo 

pelo qual sua regressão cautelar foi determinada, consoante fls. 105/106.

Ato contínuo, foram juntadas as listas de frequência do recuperando na 

Cadeia Pública local, consignando que se encontrava foragido desde 

27.11.2017 (fls. 111, 116, 117, 118, 119 e 122)

Mandado de prisão efetivado em 20.06.2018 (fl. 123).

Audiência de justificação à fl. 126.

A defesa manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentada pelo 

recuperando em audiência, e consequente retorno do recuperando ao 

regime aberto, conforme fls. 128/129.

O Ministério Público manifestou-se às fls.130/131, pugnando pela 

regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando 

para o fechado, além da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, 

porventura existentes.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Nesse sentido, reza o art. 50, inciso V, da LEP, que comete falta grave o 

condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime 

extramuros, as condições impostas.

Pois bem, o recuperando descumpriu três das condições impostas para o 

cumprimento da pena em regime aberto, tendo em vista não comparece na 

Cadeia Pública local desde 27.11.2017 (fls. 111 e 114) para assinar 

diariamente o termo de presença, tampouco no ciclo de palestras do 

projeto Resgatando Vidas, além de ter se ausentado da Comarca, sem 

autorização.

Em audiência de justificação, o recuperando alegou que tinha 

conhecimento das condições impostas ao regime aberto, mas deixou de 

cumpri-las, vez que estava laborando em outros municípios.

 Nesse enquadramento, ainda que o recuperando alegue que o 

descumprimento das condições foi motivado pelo labor lícito, não verifico 

como subsistente a justificativa apresentada, vez que não há nos autos 

qualquer documento que comprove suas alegações, cuja justificativa 

padece de credibilidade.

Aliás, consigno que o lapso temporal existente entre a cessação do 

comparecimento diário (27.11.2017, fl. 111), visto que o apenado justificou 
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suas faltas até 24.11.2017, consoante decisão de fl. 114, e a recaptura do 

penitente perfazem quase sete meses, o que demonstra evidente desídia 

com o cumprimento de sua pena, fato que não se coaduna com o objetivo 

basilar da execução penal, qual seja a reinserção social.

 Destarte, aplica-se o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal para o 

fim de regredir o regime de cumprimento da pena, para o fechado, em 

virtude da existência de elementos probatórios acerca do cometimento de 

falta grave pelo recuperando, porquanto permaneceu foragido por quase 

sete meses, demonstrando o descaso com a execução da pena.

 Dessa forma, a regressão do regime de cumprimento da pena se mostra 

adequada à finalidade da execução penal, haja vista que o recuperando 

evidenciou manifesta inaptidão para permanecer no regime aberto.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça 

Mato-Grossense, in verbis:

 RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - REEDUCANDO CUMPRINDO 

PENA EM REGIME SEMIABERTO - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES 

ESTIPULADAS NA ADMONITÓRIA - FUGA - FALTA GRAVE 

CONFIGURADA - REGRESSÃO DETERMINADA - RECURSO IMPROVIDO. 

Não se adaptando ao regime mais benéfico e havendo cometido falta 

grave, a regressão do regime de cumprimento da pena é medida que se 

impõe ao reeducando. (AgExPe 426/2010, DES. JOSÉ LUIZ DE 

CARVALHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2010, 

Publicado no DJE 11/06/2010).

Sobre o tema, destaco a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “O 

objetivo principal da execução é a reeducação do preso, com vistas à sua 

ressocialização. Portanto, atitudes hostis a tal propósito comprometem o 

escopo da execução penal, autorizando a transferência do condenado do 

regime aberto a outro, mais severo. (...)”. (Leis penais e processuais 

penais comentadas. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, 

p. 562).

Ademais, cumpre salientar que a execução da pena se sujeita à forma 

regressiva, podendo o condenado ser transferido para quaisquer dos 

regimes previstos no art. 33, do Código Penal, conforme se extrai da 

leitura do art. 118, do Estatuto das Execuções Penais.

Em razão disso, urge destacar que é desnecessária a observância da 

forma progressiva, tal como descreve o art. 112, da Lei nº 7.210/84.

Sobre a possibilidade de regressão do regime de pena per saltum em 

casos análogos ao presente, colaciono o seguinte aresto, in litteris:

HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO 

DE REGIME. PASSAGEM DO REGIME ABERTO PARA O REGIME FECHADO. 

SUPOSTA ILEGALIDADE NA REGRESSÃO "PER SALTUM". 

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o 

uso do "habeas corpus" e não mais o admitem como substitutivo de 

recursos, e nem sequer para as revisões criminais.2. A execução da 

pena se submete à forma regressiva. Por isso, o condenado pode ser 

transferido para qualquer dos regimes previstos no art. 33, do Código 

Penal, dependendo de avaliação do Juízo das Execuções ou do Tribunal 

das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto para decidir o 

regime adequado. 3. "Habeas corpus" não conhecido. (STJ - HABEAS 

CORPUS : HC 273726 MG 2013/0227265-1, Ministro Moura Ribeiro, data do 

julgamento: 25/03/2014). (Destaquei).

No tocante a data-base para progressão de regime, deverá ser aplicada a 

data da recaptura do apenado (20.06.2018, fl. 123), segundo 

entendimento jurisprudencial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO 

DE DATA-BASE APENAS PARA FINS DE NOVA PROGRESSÃO. 

POSSIBILIDADE. DATA DA RECAPTURA. PERDA DA REMIÇÃO. [...]2. A 

execução penal está sujeita à forma regressiva, transferindo-se o preso 

para o regime mais rigoroso quando do cometimento de falta grave. 

Inteligência do artigo 118 , I , da LEP . 3. A alteração da data-base, como 

decorrência da regressão do regime, em caso de fuga, deve ter como dies 

a quo a data da recaptura. A determinação da nova data inicial para 

contagem de benefícios deve apenas operar efeitos sobre a progressão 

de regime, não alcançando as demais futuras benesses concedidas ao 

apenado. 4. A decretação da perda dos dias remidos, como faculdade que 

é, deve ter dosimetria justificada nos termos do artigo 57 da LEP . Caso 

dos autos, houve suficiente motivação para a decretação da perda de 1/5 

dos dias remidos do reeducando. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Agravo Nº 70058491887, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 29/05/2014). 

(Destaquei).

Por fim, deixo de decretar a perda dos dias remidos, visto que inexistentes 

no presente caso.

Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, 

regrido, em definitivo, o regime de cumprimento da pena do recuperando 

LEANDRO ARRUDA PEREIRA, do aberto para o fechado, ante a prática de 

falta grave.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor do recuperando.

Elabore-se cálculo de pena atualizado, devendo ser inserida interrupção 

entre 27.11.2017 e 19.06.2018 (Data posterior ao último comparecimento, 

já que as faltas até 24.11.2017 foram abonadas, fl. 114. Data anterior à 

prisão de fl. 123.)

Com o aporte, dê-se vista as partes para manifestação, iniciando pela 

defesa, no prazo de 05 (cinco), para posterior homologação.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226151 Nr: 4798-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Arruda Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/0, JULIANO BARRETO LOPES - OAB:20450/0, RAFAEL 

ALMEIDA TAMANDADRÉ NOVAES - OAB:19946/0

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/JUSTIFICAÇÃO

EXECUTIVO DE PENA – Cód. 226151

Recuperando: Leandro Arruda Pereira

 Presentes:

Juiz de Direito: Jean Garcia de Freitas Bezerra

Promotor de Justiça: Dr. Osvaldo Moleiro Neto

Defensor Público: Dr. Ubirajara Vicente Luca

Recuperando: Leandro Arruda Pereira

E as acadêmicas Rityely Rayane F. da Silva, Katiane Pereira de Oliveira e 

Gabriela Orlando Pessoa.

Aos vinte e um dias do mês de junho de 2018, na sala de Audiências da 

Terceira Vara do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Estado de 

Mato Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação dos autuados 

que tiveram a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu 

Defensor, passando a qualificá-lo, conforme conteúdo midiático.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o autuado foi 

apresentado sem o uso de algemas, oportunidade em que a MM. Juiz de 

Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da 

prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de cinco dias, iniciando 

pela defesa.

Cumpra-se”.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

de Gabinete II), digitei.

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

Juiz de Direito

OSVALDO MOLEIRO NETO

Promotor de Justiça

UBIRAJARA VICENTE LUCA

Defensor Público
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Leandro Arruda Pereira

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226151 Nr: 4798-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Arruda Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/0, JULIANO BARRETO LOPES - OAB:20450/0, RAFAEL 

ALMEIDA TAMANDADRÉ NOVAES - OAB:19946/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 226151

 Vistos etc.

Considerando os documentos juntados pelo recuperando à fl. 110, 

justificando sua ausência de comparecimento na Cadeia Pública e 

palestras no período compreendido entre 06 à 24 de novembro, abono 

suas faltas para os devidos fins.

Contudo, mantenho a regressão de regime determinada às fls. 105/106, 

em razão da ausência de justificação das faltas registradas nos dias 02, 

04 e 11 de outubro (fl. 102/103) e 02, 03, 27, 28 e 30 de novembro (fl. 

111).

Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão anteriormente expedido, 

mantendo os autos em arquivo provisório.

Com a efetivação do mandado, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de justificação.

Às providências.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226151 Nr: 4798-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Arruda Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/0, JULIANO BARRETO LOPES - OAB:20450/0, RAFAEL 

ALMEIDA TAMANDADRÉ NOVAES - OAB:19946/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 226151

 Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena em face de LEANDRO ARRUDA PEREIRA.

Na data de 15 de setembro de 2017 realizou-se audiência admonitória, 

oportunidade em que foram fixadas condições para o cumprimento da 

pena no regime aberto, dentre elas a participação do projeto “Resgatando 

Vidas”, de frequência semanal, conforme ata de fls. 95/96.

Às fls. 102/104 foi noticiado o não comparecimento do recuperando em 

três datas do curso Resgatando Vidas, sem qualquer justificativa.

Vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Conforme relatado, o recuperando compareceu em audiência admonitória, 

momento em que foram aplicadas condições a serem cumpridas para o 

regime aberto, consoante decisão de fls. 95/96, sendo que no item “i” 

consta expressamente a condição de “participar do projeto Resgatando 

Vidas, enquanto em atividade, a ser realizado todas as quartas-feiras”.

Pois bem, segundo consta dos autos, o apenado não compareceu e nem 

justificou a ausência em três palestras do curso (fls. 102/104), 

demonstrando sua falta de comprometimento e desmazelo quanto ao 

cumprimento da reprimenda, frustrando os fins da execução penal.

Vale destacar que o recuperando foi advertido que o descumprimento das 

condições impostas em audiência ensejaria a imediata regressão do 

regime aberto ao fechado.

Nestas circunstâncias, tenho como imprescindível a regressão cautelar de 

regime do recuperando, uma vez que é manifesta a violação das 

obrigações impostas para o regime extramuros, o que constitui falta grave 

segundo art. 50, inciso V, da LEP.

Consigno ser plenamente cabível a expedição imediata de mandado de 

prisão para a hipótese de regressão cautelar, à medida que a regressão 

definitiva ocorrerá quando de sua oitiva, em audiência de justificação 

específica para este fim.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA 

GRAVE - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - DESNECESSIDADE DE 

OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - EXIGÊNCIA QUE SE IMPÕE APENAS 

PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA - ORDEM DENEGADA. O Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, cometida 

falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar 

do regime prisional, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é 

exigida na regressão definitiva. (Habeas Corpus nº 90725/2011, 1ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Paulo da Cunha. j. 11.10.2011, unânime, DJe 

26.10.2011).

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DO REGIME 

PRISIONAL EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE - 

INCONFORMISMO DA DEFESA - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - 1.1. 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA PARA A ANÁLISE DA TESE DE NEGATIVA 

DE AUTORIA DA INFRAÇÃO IMPUTADA AO BENEFICIÁRIO - 

ACOLHIMENTO - VIA INADEQUADA PARA O EXAME DE PROVAS - 1.2. 

MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO PARA SE AVALIAR A 

LEGALIDADE DA DECISÃO INVECTIVADA - MATÉRIA DE DIREITO - 2. 

MÉRITO - NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE 

REGIME SEM A OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - IMPROCEDÊNCIA - 

POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REGRESSÃO CAUTELAR - 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA EM SEGUIDA - PROCEDIMENTO 

EXIGIDO NO ART. 118, § 2º, DA LEP DEVIDAMENTE OBSERVADO - 

PRESCINDIBILIDADE DA APURAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA DA FALTA 

GRAVE IMPUTADA AO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO - 3. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE 

CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM ALMEJADA. 1.1. A via estreita do 

habeas corpus não autoriza o exame aprofundado de provas, motivo pelo 

qual não se faz pertinente a análise da tese de negativa de autoria da falta 

grave imputada ao paciente neste mandamus. 1.2. Por outro lado, deve ser 

conhecido o writ para se examinar a legalidade da decisão que determinou 

a regressão de regime prisional, por se tratar de matéria exclusivamente 

de direito. 2. Não há qualquer óbice à regressão cautelar do reeducando 

ao regime fechado até a realização da audiência de justificação prevista 

no art. 118 da Lei de Execuções Penais. O art. 118, § 2º, da Lei de 

Execuções Penais não exige a instauração de procedimento administrativo 

para o reconhecimento de falta grave, bastando a realização da audiência 

de justificação, em cuja oportunidade sejam observados a ampla defesa e 

o contraditório. (Habeas Corpus nº 74232/2011, 3ª Câmara Criminal do 

TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 24.08.2011, DJe 02.09.2011).

Por fim, admitindo-se a suspensão cautelar do regime mais benéfico, vale 

destacar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Dependendo do 

caso concreto, pode o juiz da execução penal suspender cautelarmente o 

regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), inserindo o condenado em 

regime fechado. (...)”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 562).

Em face do exposto, determino a regressão cautelar do regime de 

cumprimento da pena do recuperando LEANDRO ARRUDA PEREIRA, do 

aberto para o fechado, devendo-se expedir imediato mandado de prisão.

Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão, mantendo o feito em 

arquivo provisório.

Insira o mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP), conforme determina o art. 1.777 da CNGC/MT.

Por fim, em caso de efetivação do mandado, volvam-me conclusos para 

designação de audiência de justificação.

Ciência ao Ministério Público e Defensor.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de outubro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226151 Nr: 4798-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Arruda Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/0, JULIANO BARRETO LOPES - OAB:20450/0, RAFAEL 

ALMEIDA TAMANDADRÉ NOVAES - OAB:19946/0

 PROCESSO/CÓD. Nº

 Vistos etc.

Nos termos do art. 116 da Lei nº 7.210/84, designo audiência admonitória 

para o estabelecimento de novas condições para o cumprimento de pena 

do recuperando(a), a ser realizada no dia 15/09/2017, às 09h30min.

Intime-se o(a) recuperando(a) quando da assinatura periódica do(a) 

mesmo(a) em Secretaria, salientando que no dia da mencionada audiência 

deverá trazer cópia de comprovante de endereço atualizado, ainda que 

resida em zona rural.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que o não comparecimento poderá importar 

em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de prisão.

Após intimação do(a) recuperando(a), ciência à Defesa deste e ao 

Ministério Público. Não havendo defensor constituído no processo, 

intime-se a Defensoria Pública para acompanhamento do ato.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de agosto de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226151 Nr: 4798-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Arruda Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/0, JULIANO BARRETO LOPES - OAB:20450/0, RAFAEL 

ALMEIDA TAMANDADRÉ NOVAES - OAB:19946/0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME SEMIABERTO

Autos n°: 226151

Data da audiência: 15/09/2017, às 09h30min

PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 O MM. Juiz fez ao recuperando explanação quanto às novas condições a 

serem cumpridas no regime SEMIABERTO, alertando-o sobre a 

possibilidade de regressão de regime em caso de descumprimento, quais 

sejam:

A) Comparecer, a partir do dia 09/10/2017, diariamente na Cadeia Pública 

do Município de Mirassol D’Oeste/MT, entre segunda-feira e sexta-feira, 

incluindo feriados, situada na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, 

Mirassol D’Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de 

comparecimento, entre 18:00h e 19:30h.

B) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de 

semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos 

ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos 

e requerer permissão antecipada para tanto;

C) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

D) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

E) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

F) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 G) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

H) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

I) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, analogicamente aplicável 

ao regime semiaberto, participar dos projetos recuperacionais indicados 

pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, a 

exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra dependência química, 

alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera notificação dos mesmos 

para participação. Já em andamento, fica o recuperando previamente 

notificado para participar do projeto “Resgatando Vidas”, enquanto em 

atividade, a ser realizado todas as quartas-feiras, entre 19:00h e 21:00h, 

na Escola Centro Municipal Educacional “Vereador Edson Athier de 

Almeida Tamandaré”, localizada na Rua Bahia, nº 3739, Bairro Cidade 

Tamandaré III, Mirassol D’Oeste/MT, sendo que nos dias de realização do 

evento fica o recuperando dispensado do comparecimento na Cadeia 

Pública, acaso não esteja incluso no sistema de monitoramento eletrônico. 

Friso que referido projeto terá seu lançamento no dia 02/10/2017 

(segunda-feira), às 19:00h, no local acima citado, sendo o 

comparecimento obrigatório.

DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

Na forma do art. 116 da Lei nº 7.210/84, considerando o caráter 

retributivo, preventivo e ressocializador da pena, tenho como necessária a 

alteração das condições de cumprimento de pena do recuperando, uma 

vez que as anteriormente fixadas não cumprem os fins acima citados, por 

serem extremamente brandas, de difícil fiscalização e não ensejarem 

qualquer espécie de ressocialização.

Cientificado o recuperando nos exatos termos das condições impostas no 

regime SEMIABERTO, foi o mesmo advertido das consequências do 

descumprimento das condições ora impostas.

Advirto o recuperando que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Comuniquem-se às Polícias Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de 

também fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, as quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições 

assumidas pelo recuperando, acaso esta providência não tenha sido 

ainda tomada.

Oficie-se ao responsável pelo Projeto “Resgatando Vidas”, a fim de que 

informe a participação do recuperando ao mesmo.

Por derradeiro, conforme ressai do cálculo à fl. 93, o recuperando 

progredirá para o regime aberto em 23.09.2017, motivo pelo qual 

determino, desde já, sua transferência do regime semiaberto para o aberto 

em referida data, oportunidade em que o apenado deverá manter o 

cumprimento das mesmas condições aplicadas na presente solenidade.

• Sobre o cálculo de pena privativa de liberdade:

Havendo cálculo de pena nos autos, mas sem manifestação de todas as 

partes, intime-se a parte faltante, voltando posteriormente conclusos para 

análise.

• Sobre eventual multa imposta:

Pena de multa imposta e ainda não procedido o seu cálculo, pelo que 

realize-se o cálculo com intimação do recuperando para pagamento, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não efetuado o pagamento, ou pedido de 

parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será considerada 

dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida 

ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhe a certidão 
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da dívida ativa à Procuradoria Geral do Estado.

 Saliente-se ao recuperando que, em caso de dúvida, poderá informar-se 

com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, com a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se encaminhar ao 

referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, Bairro Centro, 

Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Saem desta audiência todos intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Leonardo Moraes Gonçalves

Promotor de Justiça

Lina Marie Cabral

Defensora Pública

Leandro Arruda Pereira

Recuperando

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108927 Nr: 5426-53.2017.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Bialeski Artigos de Vestuário LTDA - ME- Loja 

Americana

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giordano Diego Proceski - 

OAB:OAB/MT 15.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 5426-53.2017.811.0086 - Código n. 108927.

 Vistos, etc.

Nos termos do Art. 953, §1º da CNGC, encaminhe-se cópia integral dos 

autos ao Juizado Especial Cível desta Comarca, competente para deferir o 

pedido de restituição do preparo (processo 0010326-79.2015.811.0044).

Intime-se, após ARQUIVE-SE.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 18 de outubro de 2018.

Luciana de Souza Cavar Moretti

 Juiz de Direito

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000642-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. S. S. (AUTOR(A))

K. D. S. S. (AUTOR(A))

K. D. S. S. (AUTOR(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

J. J. D. S. S. (AUTOR(A))

J. D. S. S. (AUTOR(A))

EDNEIDE ERNESTINA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Considerando o teor da certidão constante no ID 

14714449, intime-se a parte Autora para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Às providências. Com urgência. Nova 

Mutum/MT, 25 de setembro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74719 Nr: 3248-73.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ereni de Fátima Moura Goettems, Francisco Aloisio 

Goettems

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolus Engenharia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto de Cunto 

Montenegro - OAB:11.903-A MT, Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:MT 6.848

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de seu advogado, 

para que fique da designação da audiência de inquirição da testemunha 

VALDIR APARECIDO LEME nos autos de carta precaória n° 

1009138-58.2018.8.11.0002 para o dia 18/12/2018 ás 15h30 conforme 

informado no oficio n° 594/2018 pelo juízo da 3ª Vara Cível de Várzea 

Grande. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72783 Nr: 1300-96.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Jesus Azarias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD Comercio de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONETE RODRIGUES 

OLIVEIRA - OAB:19535/O

 Vistos.

Ante a interposição do recurso de agravo de instrumento por terceiro 

interessado nestes autos, conforme informado às fls. 127/144, e 

MANTENHO AS DECISÕES AGRAVADAS DE FLS. 103/104 E FLS. 

122/123, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Desta feita, cumpra-se a decisão de fls. 124/125, expedindo-se as cartas 

precatórias para oitiva das testemunhas ali indicadas. Com o retorno das 

missivas, intimem-se as partes para apresentação de memoriais no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias.

Por fim, tornem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115177 Nr: 1429-28.2018.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orildes Argenton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telmo Francisco Molossi ("Costela")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que a primeira vista se encontram presentes os 

requisitos legais do art. 319 do NCPC.

NOMEIO como inventariante a Sra. ORILDES ARGENTON, que deverá ser 

intimada para prestar compromisso em 05 (cinco) dias e as primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes. (art. 617 do NCPC)

Após, citem-se o Ministério Público, os herdeiros e os interessados 

não-representados, se for o caso, bem como a Fazenda Pública, 

manifestando-se esta sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em 20 (vinte) dias, ou atribuir valores que 

poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se estes 

expressamente.

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 
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valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já 

com comprovação de recolhimento dos impostos estaduais, certidões 

negativas de tributos Federais, Estaduais e Municipais e esboço de 

partilha final.

Depois de feitas as avaliações dos bens móveis e imóveis, para 

reconhecimento do valor da causa é que será analisado o pedido da 

justiça gratuita.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89477 Nr: 4693-58.2015.811.0086

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCC, EFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVdS, LFdS, GFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:MT-10.777

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Autora/Apelada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49592 Nr: 672-78.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valcanaia Formehl & Formehl Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.E. Raiza dos Santos - ME (Marmoraria 

Mutum)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO ajuizado por 

VALCANIA FORMEHL E FORMEHL LTDA, em face de G. E. RAIZA DOS 

SANTOS, ambas devidamente qualificadas nos autos.

À fl. 28, foi expedido o mandado de citação ao executado.

À fl. 32, novamente expedido mandado de citação para localização do 

executado.

À fl. 33, fora apresentada a certidão positiva de citação.

 À fl. 35, a autora informou aos autos que o executado mesmo citado não 

liquidou seu débito.

 À fl. 47/48, expedido o mandado de intimação ao executado, não logrando 

êxito conforme certidão fl. 49.

À fl. 52, foi expedido o mandado de intimação da parte autora via AR, 

conforme fl. 54, posteriormente a intimação por meio de edital à fl. 56.

À fl. 57, fora apresentada certidão de decurso de prazo, informando que 

decorreu in albis o prazo para manifestação da parte autora.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, nem mesmo o causídico da autora 

obteve êxito em localizá-la, motivo pelo qual se faz necessária à extinção 

da ação por abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110203 Nr: 6058-79.2017.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Puziski, Graciosa Levandoski Puziski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Rachid Jaudy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Vanessa Puziski 

Rossarola - OAB:MT 16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO proposta por GABRIEL PUZISKI 

e GRACIOSA LEVANDOSKI PUZISKI em face de JORGE RACHID JAUDY, 

todos devidamente qualificados nos autos.Vieram os autos conclusos. É o 

relatório.Fundamento e decido.De proêmio, convém trazer à baila que os 

requisitos da inicial estão elencados no artigo 319 do Código de Processo 

Civil. Ademais, a Resolução 21/2011/TP do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso dispõe sobre a obrigatoriedade de indicar na petição 

inicial o número do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, o Registro Geral e 

o Código de Endereçamento Postal. Outrossim, o entendimento 

jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é no sentido de que são 

informações primordiais a indicação do CPF/CNPJ do demandado e 

indicação do endereço destes na petição inicial, Tais providências são 

necessárias para a individualização do polo passivo da demanda, bem 

como se tratam de documentos indispensáveis, inclusive, para eventuais 

buscas de endereço da parte requerida em nos órgãos conveniados à 

este Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de citação por edital, 

mantenho a decisão de fl. 68, uma vez que entendo não demonstrado que 

o requerido está em lugar incerto e não sabido, bem como que inviável, 

inclusive, a realização de busca de endereço por este juízo nos órgãos 

conveniados ao Tribunal de Justiça, ante a ausência de informação sobre 

o número do Cadastro de Pessoa Física – CPF. Isto posto, determino aos 

autores que procedam novamente a emenda a inicial, atentando-se ao 

preenchimento de todos os requisitos previstos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil, bem como atendendo a Resolução nº 021/2011/TP, 

indicando o endereço de todos os herdeiros, a qualificação completa, 

inclusive com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

por se tratarem de informações indispensáveis ao feito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no artigo 321 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112422 Nr: 7244-40.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, consolidando-se a posse e a propriedade plena 

do bem em favor do requerente, tornando definitiva a liminar 

concedida.Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110202 Nr: 6057-94.2017.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Puziski, Graciosa Levandoski Puziski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Girão Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Vanessa Puziski 

Rossarola - OAB:MT 16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO proposta por GABRIEL PUZISKI 

e GRACIOSA LEVANDOSKI PUZISKI em face de JOSÉ GIRÃO CORDEIRO, 

todos devidamente qualificados nos autos. Outrossim, o entendimento 

jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é no sentido de que são 

informações primordiais a indicação do CPF/CNPJ do demandado e 
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indicação do endereço destes na petição inicial. Tais providências são 

necessárias para a individualização do polo passivo da demanda, bem 

como se tratam de documentos indispensáveis, inclusive, para eventuais 

buscas de endereço da parte requerida em nos órgãos conveniados à 

este Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de citação por edital, 

mantenho a decisão de fl. 76, uma vez que entendo não demonstrado que 

o requerido está em lugar incerto e não sabido, bem como que inviável, 

inclusive, a realização de busca de endereço por este juízo nos órgãos 

conveniados ao Tribunal de Justiça, ante a ausência de informação sobre 

o número do Cadastro de Pessoa Física – CPF. Isto posto, determino aos 

autores que procedam novamente a emenda a inicial, atentando-se ao 

preenchimento de todos os requisitos previstos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil, bem como atendendo a Resolução nº 021/2011/TP, 

indicando o endereço de todos os herdeiros, a qualificação completa, 

inclusive com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

por se tratarem de informações indispensáveis ao feito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no artigo 321 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114289 Nr: 890-62.2018.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS, JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito. Passará a 

cônjuge a usar o nome de solteira, qual seja, JILCELENE 

ANTUNES.Transitada em julgado, expeça-se mandado de inscrição e 

averbação ao registro competente a fim de que se proceda às anotações 

necessárias.Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério 

Público.Cumpridas as formalidades legais, arquive-se com as cautelas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52557 Nr: 3465-87.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe, Erika 

Henni Wilma Schwabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50246 Nr: 1304-07.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto 29 Comércio de Combustíveis Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arianne Kelly de Roma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por POSTO 29 COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, em face de ARIANNE KELLY DE ROMA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 40, foi expedido o mandado de citação da requerida.

À fl. 41, fora apresentada a certidão negativa, não logrando êxito na 

citação da requerida.

À fl. 46, publicado edital de citação da requerida.

 Devidamente intimada para se manifestar sobre os embargos monitórios 

(fl. 76), a parte autora deixou o prazo decorrer in albis (fl. 77).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, nem mesmo o causídico da autora 

obteve êxito em localizá-la, motivo pelo qual se faz necessária a extinção 

da ação por abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72218 Nr: 715-44.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Terezinha Calgaro Ebert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, Jose Martins - OAB:SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da suspensão 

requerida, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

requeira o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93261 Nr: 2015-36.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Mendes Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito requerendo 

o que for de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105828 Nr: 3751-55.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F Marques Pereira e Cia Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M M Gaviolli Silva - ME, Silvia Mara Moreira 

Gaviolli Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro parcialmente o requerimento de fls. 47, no tocante à citação dos 

executados por hora certa, vez que ausentes os requisitos legais 

estabelecidos no artigo 227 do Código de Processo Civil.

Assim, proceda-se à nova tentativa de citação dos executados no 

endereço indicado à fl. 47.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92380 Nr: 1429-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flaviana da Cruz Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a executada FLAVIANA DA CRUZ CASTRO está em 

local incerto e não sabido, bem como a parte requerente e este juízo não 

lograram êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja a 

mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52129 Nr: 3145-37.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Augusto Dartora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Martins - OAB:SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Intime-se as partes para juntar o acordo aos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101049 Nr: 838-03.2017.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Pires de Camargo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo de ALVARÁ JUDICIAL independente de inventário, 

através do qual a requerente Nadir Pires de Camargo pleiteia autorização 

judicial para saque dos valores depositados na conta bancária em nome 

do de cujus Nirvaley Pires de Camargo.

Foram juntados documentos de fls. 11/37.

O de cujus não possui filhos.

 Às fls. 41/45, a Caixa Econômica Federal informou a existência de valores 

na conta de Nirvaley Pires de Camargo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Considerando a documentação apresentada, a qual demonstra a 

procedência do pedido de Alvará, bem como a desnecessidade da 

abertura de inventário exclusivamente para a partilha desses valores, uma 

vez que não existem herdeiros. DEFIRO A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ 

pretendido em nome de NADIR PIRES DE CAMARGO.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97171 Nr: 4567-71.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Industrial Capital S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato, Egon Hoepers, 

Dirce Guerrero Hoepers

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:PR 53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, MARCO AURELIO PIACENTINI - OAB:7170, Sem adv. 

- OAB:

 Certifico para os devidos fins que a publicação da sentença de fl. 84, não 

constou o nome dos patronos da parte executada, razão pela qual 

impulsiono os autos para republicar a referida sentença, a qual passo a 

transcrever: "Vistos. Trata-se da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO CNH CAPITAL S/A em face de 

MAURICIO AGOSTINHO BORSATO, EGON HOEPERS E DIRCE GUERRERO 

HOEPERS, ambos já qualificados nos autos. À fl. 78, a parte exequente 

informou a quitação integral do débito. É o relatório. Decido. Tendo em vista 

que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado. Custas processuais pelo executado. Após, 

arquivem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54425 Nr: 1908-31.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ação Informatica Ltda (Site Informatica), 

Deleidio Valim de Mello Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo para a parte requerida 

apresentar Embargos, tão pouco comprovou nos autos o pagamento do 

débito. Nos termos da legislação vigente, e do art. 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora a dar prosseguimento 

ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83162 Nr: 898-44.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneu Tech Ltda., Robson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Ferreira - ME, Agnaldo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eurico Marques Luz - 

OAB:MT 6.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 56, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100360 Nr: 405-96.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente 

MARIA APARECIDA LOPES às fls. 82/83, em face da sentença de fls. 

78/79, alegando que o decisum estaria eivado de omissão e “erro” ou 
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contradição.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 82/83, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 84.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101838 Nr: 1376-81.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LUIS FROHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, mantenho a decisão 

de fls. 33.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41229 Nr: 644-81.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilário Izé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3.162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:MT 7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 117 e, por consequência, determino a suspensão 

do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme requerido pela 

parte autora.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107386 Nr: 4661-82.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte embargante 

VALMOR DA SILVA às fls. 17/22, em face da sentença de fls. 15/16, 

alegando que o decisum estaria eivado de erro “evidente”.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 17/22, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 23.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54294 Nr: 1780-11.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Miranda Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilnei Ricardo Malaggi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da suspensão 

deferida, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

requeira o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105079 Nr: 3341-94.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente 

VALMOR DA SILVA às fls. 35/37, em face da sentença de fls. 34, 

alegando que o decisum estaria eivado de erro material.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 35/37, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 38.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107432 Nr: 4675-66.2017.811.0086

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ândria Mara Perin, Taciana Mastella, Nelse Teresinha Di 

Domenico, Rafael Perin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, Carlos Nataniel 

Wanzeller, Carlos Roberto Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente 

ÂNDRIA MARA PERIN, TACIANA MASTELLA, NELSE TERESINHA DI 

DOMENICO e RAFAEL PERIN às fls. 297/299, em face da sentença de fls. 

295/296, alegando que o decisum estaria eivado de omissão e 

obscuridade.

 Assim, recebo os embargos de declaração de fls. 297/299, em seu efeito 

interruptivo, consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, 

eis que tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 300.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73677 Nr: 2195-57.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedroso e Ferreira Ltda., Rodrigo Correa de 

Almeida Ferreira, Tathiane Francieli Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o executado PEDROSO E FERREIRA LTDA - ME está em 

local incerto e não sabido, bem como a parte requerente e este juízo não 

lograram êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja a 

mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74158 Nr: 2683-12.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Massey Fergusson Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloiza Cristina Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93485 Nr: 2152-18.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamir Claudino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51705 Nr: 2729-69.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmen Solage Pereira Riquel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42449 Nr: 1895-37.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heitor Evaristo Fabricio Costa, Ricardo Neves Costa, 

Flavio Neves Costa, Raphael Neves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Tiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 91, uma vez que não foram penhorados 

quaisquer valores do executado no feito, conforme minuta de penhora 

junto ao Sistema Bacenjud, carreado à fl. 89 do feito.

 Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105957 Nr: 3824-27.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, consolidando-se a posse e a propriedade plena 

do bem em favor do requerente, tornando definitiva a liminar 

concedida.Condeno a requerida nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 
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baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105292 Nr: 3449-26.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Pedrassani - 

OAB:OAB/SC 17.904, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, consolidando-se a posse e a propriedade plena 

do bem em favor do requerente, tornando definitiva a liminar 

concedida.Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86718 Nr: 2928-52.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Rogerio de Brito Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, consolidando-se a posse e a propriedade plena 

do bem em favor do requerente, tornando definitiva a liminar 

concedida.Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87417 Nr: 5052-08.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPR, PNRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Souza Guerra Junior - 

OAB:PR 29.162, Marcio Guedes Berti - OAB:PR 37.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ADAMCZYK - 

OAB:50.982 / PR

 Vistos.

Tendo em vista que a carta precatória foi encaminhada ao Juízo 

Deprecado para intimação pessoal da parte autora a fim de impulsionar o 

feito sob pena de extinção, oficie-se ao Juízo Deprecado para que cumpra 

a determinação como diligência do Juízo, por isso não há recolhimento de 

custas na respectiva missiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94612 Nr: 2797-43.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Brancalione, Clarizete Dativa Brancalione

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição Carlos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo o aditamento à petição inicial de fls. 59/65, eis que a primeira vista 

se mostram presentes os requisitos dos art. 319 do Código de Processo 

Civil.

Com o fito de conciliar as partes, designo audiência preliminar de 

conciliação para o dia 30/11/2018, às 15hrs00min, a qual será realizada no 

centro judiciário de solução de conflitos.

 CITE-SE a requerida sobre os termos da inicial bem como INTIME-A para 

que compareça ao ato designado acompanhado de advogado, importando 

a sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8 , do Código de Processo 

Civil.

Se não houver acordo, poderá o réu contestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil, desde que o 

faça por intermédio de advogado.

Retifique-se a capa dos autos para que passe a constar como tipo de 

ação Rescisão de Contrato com Reintegração de Posse.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79430 Nr: 2627-42.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Domingas de Almeida - Me (Empresa), 

Claudia Domingas de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por MARCELO DA 

PIEVE, processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil, no qual pleiteia o recebimento dos honorários advocatícios 

fixados na sentença.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

Decorrido o prazo as executadas, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação no tipo de ação para fazer constar cumprimento de 

sentença, bem como para constar como exequente Marcelo da Pieve e 

como executado Luiz Antônio da Silva.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47908 Nr: 3331-94.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão Distribuição Com. e Indústria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.R Zambirão - ME (Telaço)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 78 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme requerido pela parte 

autora.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 34395 Nr: 713-84.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLIZE BERVIG, Hilário Schiefelbein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Trata-se da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA proposta por MARLIZE BERVIG e HILÁRIO 

SCHIEFELBEIN em face de MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 98/99, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado às fls. 98/99, e por ser expressão 

de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98668 Nr: 5520-35.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Alceu Strey

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta por FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de GASPAR ALCEU 

STREY, ambos já qualificados nos autos.

 Às fls. 24, a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso informou o 

pagamento do débito bem como pugnou pelo desbloqueio das penhoras e 

contas existentes.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Honorários e custas conforme o acordo.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73674 Nr: 2192-05.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazare G. da Silva & Cia Ltda. - ME (Delizie 

D'Italia), Nazare Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 111, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87969 Nr: 3708-89.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. DE QUADROS SILVA, Posto 29 Comércio 

de Combustíveis Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Vanin - OAB:MT 10.026, 

Gustavo Tomazeti Carrara - OAB:MT 5967, Vanessa Tomazeti 

Carrara de Figueiredo - OAB:MT/4.653

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE, com resolução de mérito, a presente ação de cobrança 

promovida por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de J. F. DE QUADROS 

SILVA e POSTO 29 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA- EPP com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR 

os requeridos ao pagamento no valor de R$ 223.531,32 (duzentos e vinte 

e três mil quinhentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos), 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária, a partir da citação.Condeno a parte requerida no pagamento 

das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, em conformidade com o § 2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54419 Nr: 1902-24.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Diagnosticos por Imagem São Jorge 

Ltda. EPP (Radymagem), Daniel Gardin, Bolivar Borges Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 111, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83977 Nr: 1384-29.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Oliveira Santos de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serviço Autonômo de Água e Esgoto de Nova 

Mutum (SAAE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Alessandra Moreira 

Pazuch - OAB:13.291-MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

promovida pelo requerente JOEL OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA, em face 

do requerido Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum - 

MT(SAAE), todos já qualificados nos autos.

À fl. 30 foi recebida a inicial e determinada a citação do requerido.

Às fls. 34/58, foi apresentada contestação pelo requerido.

Às fls. 60/61, impugnação à contestação.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, consigno que a Lei 12.153/2009 instituiu os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, para o julgamento das ações cíveis de 

interesses dos Estados, Distrito Federal e Territórios e dos Municípios, 

com valor até 60 (sessenta) salários mínimos.

O artigo 2°, § 4°, da mencionada lei estabelece a competência absoluta 

dos referidos Juizados no foro onde estiverem instalados.

Destarte, ressalto ainda a existência da Resolução n°. 004/2014/TP, do 

Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

publicada em 31/03/2014, que determinou que as causas inerentes à Lei 

12.153/2006 sejam processadas, conciliadas, julgadas e executadas 

pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública onde estiverem instalados.

Desta feita, considerando que o no polo passivo da ação consta o 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM e que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 

15.929,76 (quinze mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e seis 

centavos), sendo que a ação foi ajuizada em março de 2015, o feito em 

epígrafe deve ser remetido para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Nova Mutum, para que lá seja julgado e processado, 

considerando que no Juizado Especial é desnecessário o recolhimento 

das custas ao início da lide.

Desta feita, para suprir o vício de competência absoluta, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova 

Mutum, o qual deverá processar e julgar esta ação.

Remetam-se os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova 

Mutum, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81660 Nr: 4431-45.2014.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda, Álvaro Luiz Alves 

de Lima Álvares Otero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Affonso Cardozo de Mello de 

Alvares Otero, Gabriel Vigolo, Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT, 

Geraldo Vígolo, Rosemari Konageski Vigolo, Edmur Wettel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador para que informe nos 

autos o endereço autualizado dos confinantes, a fim de viabilizar o 

cumprimento da decisão de fl. 189, item I, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54424 Nr: 1907-46.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Transportes Ltda, Bolivar Borges 

Machado, Marivone de Almeida Greff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 136, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32320 Nr: 1903-19.2006.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ad´Oro S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PAN LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Realsi Roberto Citadella - 

OAB:47925/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o petitório de fls. 224/225, bem como da decisão de fl. 228 

e, ainda, a certidão negativa de fl. 256, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103957 Nr: 2731-29.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vercilei José Arbugeri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuda da Silva de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos.

Intime-se as partes para juntar o acordo aos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84158 Nr: 1493-43.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni, Cicero Augusto Milan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sipal Industria e Comercio ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antônio - OAB:31.149/PR

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por 

AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA. em face de SIPAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, processando-se nos moldes do artigo 538 do Novo 

Código de Processo Civil.

No que se refere à entrega do bem, consistente em 40.000 kg de soja 

depositados judicialmente do armazém da executada Sipal, referentes à 

nota fiscal nº 0281, intime-se a executada para, no prazo de 10 (dez) 

dias, proceder à entrega do bem, uma vez que este fora o prazo 

estabelecido pela sentença de fls.110/112.

Não sendo procedida a entrega do bem no prazo fixado na sentença, em 

observância ao artigo 538, caput, do Novo Código De Processo Civil, 

expeça-se mandado de busca e apreensão para a remoção da soja pela 
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exequente, sem prejuízo do acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

Intimem-se os exequentes Cesar Roberto Boni, Cícero Augusto Milan e 

Sandro Lanzarini para se manifestarem acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada às fls. 213/216.

 Proceda-se à inclusão do nome dos exequentes Sandro Lanzarini e 

Agropecuária Dona Yvone Ltda. no polo ativo da ação.

Decorrido o prazo à executada sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109248 Nr: 5588-48.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerlanio Almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Ensino Unificado Albert Sabin LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Certifico para os devidos fins que a publicação da decisão de fl. 139, não 

constou o nome do advogado da parte requerida, razão pela qual 

impulsiono os autos para republicar referido decisório, o qual passo a 

transcrever: "Vistos. Em observância aos princípios da economia 

processual e da razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. 

LXXVIII], digam as partes, no prazo de (05) cinco dias, nos termos do 

artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, sobre as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e 

pertinência, ocasião em que o processo deverá retornar concluso ao 

gabinete para saneamento, designação de audiência e/ou julgamento 

antecipado, conforme o caso. Cumpra-se."

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114689 Nr: 1140-95.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Hither da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Diego Pereira de Igreja - OAB:MT 25.183

 Vistos.

 Considerando o usufruto de férias pela única Defensora Pública atuante 

nesta Comarca de Nova Mutum até o dia 31/10/2018, tratando-se o 

presente feito de réu preso, nomeio dativo apenas para apresentar 

resposta à acusação em favor do réu, nos termos do art. 396-A do CPP, o 

Dr. Diego Pereira de Igreja (OAB/MT 25.183), e arbitro-lhe honorários a 

serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, no valor de 01 um) URH.

Intime-se o causídico ora nomeado para apresentação da aludida defesa, 

no prazo legal, e após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119091 Nr: 3297-41.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelio da Silva Barbosa, Nathan Vitor Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Janisley Broetto Alves - OAB:MT 

24.330/O

 Vistos.

 Considerando o usufruto de férias pela única Defensora Pública atuante 

nesta Comarca de Nova Mutum até o dia 31/10/2018, tratando-se o 

presente feito de réu preso, nomeio dativo apenas para apresentar 

resposta à acusação em favor do réu Jucelio da Silva Barbosa, nos 

termos do art. 396-A do CPP, a Dra. Janisley Broetto Alves (OAB/MT 

24.330), e arbitro-lhe honorários a serem suportados pelo Estado de Mato 

Grosso, no valor de 01 um) URH.

Intime-se a causídica ora nomeada para apresentação da aludida defesa, 

no prazo legal, e após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120599 Nr: 3922-75.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Marcelo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária dos 

acusados nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, 

e ainda por inexistir outras questões de ordem material ou processual que 

possam impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento 

com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 14 de novembro de 2018, às 15h30min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se os acusados e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecerem ao ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121589 Nr: 4417-22.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Eduardo dos Santos Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Marcelo Camargo - OAB:MT 17.716

 Vistos.

 Considerando o usufruto de férias pela única Defensora Pública atuante 

nesta Comarca de Nova Mutum até o dia 31/10/2018, tratando-se o 

presente feito de réu preso, nomeio dativo apenas para apresentar 

resposta à acusação em favor do réu Luis Eduardo dos Santos Bezerra, 

nos termos do art. 396-A do CPP, o Dr. Marcelo Camargo (OAB/MT 

24.923), e arbitro-lhe honorários a serem suportados pelo Estado de Mato 

Grosso, no valor de 01 (um) URH.

Intime-se o causídico ora nomeado para apresentação da aludida defesa, 

no prazo legal, e após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121349 Nr: 4300-31.2018.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON GABRIEL LOPES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Janisley Broetto Alves - OAB:MT 

24.330/O

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 77, revogo, em termos, a decisão 

anteriormente proferida, apenas para nomear como advogada dativa para 

o ato, a Dra. Janisley Broetto Alves (OAB 24.330), haja vista que a 
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causídica outrora nomeada encontra-se em viagem.

 Intime-se a Dra Janisley Broetto Alves, ora nomeada, tanto via DJE, 

quanto por via mais célere (pessoalmente ou via contato telefônico), posto 

tratar-se de réu preso.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120326 Nr: 3810-09.2018.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar de Almeida Silva, Thais de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Isto posto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa, e MANTENHO a 

prisão preventiva decretada em desfavor do denunciado Edgar de Almeida 

Silva. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122515 Nr: 4794-90.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Marcio Xavier das Chagas Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de transferência entre estabelecimentos prisionais, 

formulado pela Defesa do acusado Marcio Xavier das Chagas Borges.

 Considerando que o pedido foi apreciado por este Juízo, por ocasião da 

sentença prolatada nos autos da Ação Penal de n.º 

1380-84.2018.811.0086, em apenso, extraiam-se cópias de capa a capa 

destes para aquele, e após, arquive-se o presente, com as devidas 

baixas e anotações.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117395 Nr: 2485-96.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Ferron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 28 de março de 2019, às 13h30min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89688 Nr: 4827-85.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329

 Vistos.

João Paulo Pereira da Silva foi denunciado pelo Ministério Público Estadual 

pela suposta prática do delito previsto no artigo 306, caput, com o §1º, 

inciso II e §2º e artigo 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na 

forma do artigo 69 do Código Penal.

Foi realizada audiência para apresentação da proposta de suspensão 

condicional do processo oferecida pelo Ministério Público, em 14/07/2016.

 A aludida suspensão condicional do processo foi oferecida ao 

denunciado, e suas condições foram integralmente aceitas.

À fl. 84/vº, o Ministério Público pugna pela extinção da punibilidade do 

acusado, em razão do cumprimento integral das condições impostas na 

Suspensão Condicional do Processo.

Relatei o necessário. Decido.

Compulsando detidamente os autos e analisando os termos da suspensão 

condicional do processo proposta ao acusado, observa-se que, 

realmente, o acusado cumpriu todas as condições que lhe foram impostas, 

o que impõe na extinção da punibilidade do denunciado, conforme 

manifestação do Ministério Público de fl. 84/v.º.

Isto posto, nos termos do art. 89, § 5º da Lei 9.099/95, JULGO E DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado João Paulo Pereira da Silva, 

devidamente qualificado nos autos, em relação aos fatos que lhe foram 

imputados neste feito.

Publique-se. Intimem-se, observando-se a desnecessidade de intimação 

pessoal do acusado, bastando a de seu defensor constituído, conforme 

determina o artigo 1387 da CNGC.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas, comunicações e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos, sem quaisquer custas ou 

despesas judiciais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122694 Nr: 4862-40.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico DE São J R Claro MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Gomes da Silva, Edmilson da Guia 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla CorbelinoBiancardini - 

OAB:MT/12.710

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 

24/01/2019, às 15h15min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112218 Nr: 7132-71.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 Vistos.

Considerando o ofício nº 932/2018/MPNM/1ª PJCrim, no qual os 

representantes do Ministério Público na data aprazada são convocados a 

participarem do evento MPMT Experience 2018, na Comarca de Cuiabá/MT, 

redesigno, desde logo, a audiência para o dia 28/02/2019, às 13h30min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel
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 Cod. Proc.: 121578 Nr: 4823-69.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico DE São J R Claro MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Henrique da Silva e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Moreira Pereira - 

OAB:MT 9405

 Vistos.

Considerando o ofício nº 932/2018/MPNM/1ª PJCrim, no qual os 

representantes do Ministério Público na data aprazada são convocados a 

participarem do evento MPMT Experience 2018, na Comarca de Cuiabá/MT, 

redesigno, desde logo, a audiência para o dia 31/01/2019, às 14h30min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120475 Nr: 3875-04.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lemes do Padro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto de Almeida Gil - 

OAB:7154/MT

 Vistos.

Considerando o ofício nº 932/2018/MPNM/1ª PJCrim, no qual os 

representantes do Ministério Público na data aprazada são convocados a 

participarem do evento MPMT Experience 2018, na Comarca de Cuiabá/MT, 

redesigno, desde logo, a audiência para o dia 31/01/2019, às 14h45min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 80130 Nr: 3284-81.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo dos Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Gobbi - 

OAB:19.229/MT

 Vistos.

Considerando o ofício nº 932/2018/MPNM/1ª PJCrim, no qual os 

representantes do Ministério Público na data aprazada são convocados a 

participarem do evento MPMT Experience 2018, na Comarca de Cuiabá/MT, 

redesigno, desde logo, a audiência para o dia 31/01/2019, às 15h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120326 Nr: 3810-09.2018.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar de Almeida Silva, Thais de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o denunciado Edgar 

de Almeida Silva, embora não tenha sido localizado para ser notificado 

pessoalmente, constituiu advogado para atuar no seu interesse neste 

feito, conforme se vê da procuração de fl. 131.

 Já quanto à denunciada Thais de Oliveira Lima, observa-se que ela foi 

notificada pessoalmente, consoante certidão do meirinho lançada no 

Sistema Apolo, tendo informado que já possui advogada, e embora não 

tenha declinado o nome da causídica, restou apurado que se trata da Dra. 

Ivonir Alves Dias.

Assim, determino a intimação dos causídicos dos denunciados, via DJE, 

para apresentação de defesa preliminar, nos termos do art. 55 §1º, da Lei 

11.343/06, devendo em relação à denunciada Thais, promover a juntada 

da respectiva procuração.

Com a juntada das referidas peças, tornem os autos conclusos para 

deliberação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 107811 Nr: 4852-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Alexandre Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Lopes - 

OAB:OAB/PR 15837, Bruno Carrara Lipori - OAB:PR 77910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de bem, formulado por Alexandre Lopes 

de Oliveira, consubstanciado em 01 (uma) espingarda de pressão da 

marca CBC, apreendido no bojo da Ação Penal n.º 941-15.2014.811.0086, 

Código 77391.

 Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pelo deferimento do 

pedido, consoante parecer de fls. 14/14vº.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

De acordo com os artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal, os 

quais disciplinam a restituição de coisas apreendidas, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo antes de transitada em julgado a sentença, e a restituição 

poderá ser ordenada mediante termo nos autos, desde que inexista dúvida 

quanto ao direito da reclamante.

Denota-se que os autos da ação penal em apenso foi instaurado para 

apurar a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, não 

interessando ao processo a espingarda de pressão apreendida. Além do 

mais, restou apurado que o bem apreendido é de propriedade do acusado.

 Assim, diante do cenário e contando com o parecer favorável do 

Ministério Público, entendo que a espingarda de pressão da marca CBC 

deve ser imediatamente, restituída ao requerente Alexandre Lopes de 

Oliveira.

Isto posto, DEFIRO o pedido de restituição formulado neste incidente.

Após a restituição do objeto, bem como o trânsito em julgado da presente 

decisão, determino o arquivamento deste incidente de restituição, com as 

baixas e cautela de praxe, devendo-se transladar cópias das peças 

principais a ação penal correspondente.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115958 Nr: 1810-36.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Cassiano Nogueira dos Santos, 

Emerson Bastos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 

001, Marcelino Santana de Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 Vistos.

 Considerando o usufruto de férias pela única Defensora Pública atuante 

nesta Comarca de Nova Mutum até o dia 31/10/2018, tratando-se o 

presente feito de réu preso, nomeio dativo apenas para apresentar 

memoriais escritos em favor do réu Emerson Bastos da Silva, o Dr. 

Marcelino Santana de Oliveira Junior (OAB/MT 21.500), e arbitro-lhe 

honorários a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, no valor de 

03 (três) URH.

Intime-se o causídico ora nomeado para apresentar as alegações finais, 

no prazo legal, e após, tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença.

 Às providências.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 620 de 949



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112878 Nr: 203-85.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Adriano Benghi, Mayra Adanair 

Benghi, Mauro Benghi, Maycon Adriano Benghi - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos.

Considerando o ofício nº 932/2018/MPNM/1ª PJCrim, no qual os 

representantes do Ministério Público na data aprazada são convocados a 

participarem do evento MPMT Experience 2018, na Comarca de Cuiabá/MT, 

redesigno, desde logo, a audiência para o dia 31/01/2019, às 17h45min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112311 Nr: 7184-67.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helivelton Lucas Vieira, André Vinicius de 

Oliveira Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/O

 Em resumo, para efeito de publicação desta sentença, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para condenar os réus Helivelton Lucas Vieira e 

André Vinicius de Oliveira Domingos da Silva pela prática do crime previsto 

pelo artigo 157,§2º, I e II, c.c. art. 14, II, ambos do CP, cada um pena de 02 

(dois) anos e 13 (treze) dias de reclusão em regime inicial aberto, sem 

substituição por restritiva de direitos ou sursis. Concedido o direito de 

recorrer em liberdade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114877 Nr: 1262-11.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Barros de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 “Vistos.

Considerando que o acusado foi intimado para o ato, no entanto, não foi 

requisitado, haja vista que atualmente encontra-se preso, conforme 

certidão nos autos, redesigno audiência para o dia 24/10/2018, às 

14:45hs.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101856 Nr: 1392-35.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101856 Nr: 1392-35.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 “Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que em que pese conste no 

termo da audiência de fls. 79 que ela se realizou no dia 14/11/2017, o ato 

na verdade foi praticado em 14/03/2018, conforme consta no sistema 

Apolo e depois disso, os autos não foram em carga ao Ministério Público 

para que tivesse início o prazo de 10 (dez) dias para que o Parquet 

juntasse os áudios das gravações referidas pela vítima.

Posto isto, dou por prejudicada o interrogatório do acusado, visto que 

deve ser o último ato da instrução, com respeito ao princípio da ampla 

defesa.

Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para juntada dos referidos 

documentos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Após, vistas a defesa para ciência quanto aos novos documentos 

juntados.

Designo desde já, audiência para o dia 05/11/2018, às 16h15min., para o 

interrogatório do réu, que já sai intimado.

Compulsando os autos, verifico que foram juntados os documentos às fls. 

93/94, sem indicação de protocolo e desacompanhado de qualquer petição 

de juntada, documentos, aliás, que não se referem a este feito.

Isto posto, determino que os referidos documentos sejam desentranhados 

destes autos e arquivados em pasta própria, devendo o gestor certificar 

quanto a origem desses documentos e em seguida, caso se identifique 

quem os apresentou e a que autos se referem, proceder a respectiva 

juntada mediante protocolo de petição de juntada ou certidão do servidor 

que os recebeu.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81965 Nr: 95-61.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEVANIR MARQUES, Cpf: 57116342168, 

Rg: 07808810, Filiação: Irani Marques e Joel Marques, data de nascimento: 

05/07/1965, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 65-9918-4714. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denúncia em desfavor de DEVANIR MARQUES. Consta no 

inquérito policial que do dia 19/08/2014 nesta cidade, o réu com sua 

vontade consciênte do caráter, ameaçou a vítima Leila Maria Rodrigues 

Staichack, por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.Assim, à luz 

do exposto, foi denunciado no art. 147, caput, do Código Penal, sob os 

efeitos do art. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006.

Despacho: Vistos.Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido(fl. 66), defiro a cota Ministerial de fl. 59. Expeça-se o 

necessário para a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que 

o réu tenha comparecido ou constituído advogado nos autos, o que 

deverá ser devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional 

ficarão automaticamente suspensos, independentemente de novo 

pronunciamento judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do 

edital (15 dias do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo 

tempo correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 

415), a partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo 

restante, descontando-se aquele já transcorrido entre a data do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 621 de 949



recebimento da denúncia e o do início da suspensão.Após o decurso do 

prazo, conclusos.Às providências.Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 18 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86453 Nr: 2792-55.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO GOMES DA SILVA, Cpf: 

01351111108, Rg: 2013991-8, Filiação: Donato Gomes da Silva e Maria 

Francisca da Silva, data de nascimento: 21/03/1980, brasileiro(a), natural 

de Diamantino-MT, solteiro(a), frentista/lubrificador. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denúncia contra GILBERTO GOMES DA SILVA, vulgo "Negão", 

Consta no incluso Inquérito Policial que no dia 03 de julho de 2015, na rua 

das Hortelãs, nº 3.254 bairro Palmeiras nesta cidade, o réu consciente da 

ilicitude de sua conduta, ameaçou, por palabras causar mal injusto e grave 

a sua ex-companheira Adriana Coelho. Ante o exposto, o réu foi 

denúnciado como incurso no art. 147, "caput" do Código Penal, por 02 

(duas) vezes, consoante art. 71, todos do Estatuto Criminal. Nova Mutum, 

29 de outubro de 2005. recebido a denúncia em 11/12/2015.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 59-v. Expeça-se o necessário 

para a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 18 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89458 Nr: 4681-44.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Everton Costa de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANO EVERTON COSTA DE 

ALMEIDA, Cpf: 06734605175, Rg: 28609328, Filiação: Cristiane da Silva 

Costa e Roberto Custódio de Almeida, data de nascimento: 16/06/1996, 

brasileiro(a), natural de São Miguel dos Campos-AL, convivente, serviços 

gerais, Telefone 81468592. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denúncia contra; CRISTIANO EVERTON COSTA DE ALMEIDA. 

Consta no caderno informativo que, no dia 15 de outubro de 2015, na 

residência da vítima na rua das Azaléias nesta Cidade, o réu com a 

vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta ofendeu a 

integridade física de sua companheira, Srª. Ana Dácia Soares Cavalcante 

Costa.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 107/v.º. Expeça-se o necessário 

para a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 18 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99970 Nr: 207-59.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIMUNDO DE SOUZA SILVA, Filiação: 

Francisca de Souza Silva e Jose Gomes da Silva, data de nascimento: 

02/11/1991, brasileiro(a), natural de Esperantinópolis-MA, solteiro(a), 

Telefone 65 9 9948-4790. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu DENÚNCIA contra; RAIMUNDO DE SOUZA SILVA, Consta no 

caderno administrativo que no dia 16/10/2016, na residência da vítima, 

situada na Rua das Rosas nº 733, centro nesta cidade, o réu com sua 

vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta ofendeu a 
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integridade física de sua convivente, Solange Alves de Souza, 

causando-lhe lesões corporais nos membros superiores e no olho 

esquerdo em situação de violência doméstica Ante o Exposto o réu foi 

incurso no art. 129 § 9º (por duas vezes, em cont. delitiva) arts 147 c/c 

61, II, "f" por 2 vezes, em concurso material) e art. 359 (por três vezes, em 

continuidade delitiva) na forma do art. 69, todos do C.P Lei nº 11.340/06. 

Nova Munum em 24/01/2017. Recebido a denúncia em 05/06/2018.

Despacho: Vistos.Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 80-vº. Expeça-se o necessário 

para a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Ademais, quanto à representação 

pela prisão preventiva em face do acusado, tenho que deve prosperar, 

uma vez que ciente das condições impostas para concessão do beneficio 

de aguardar em liberdade o trâmite da ação penal que responde nos autos 

nº 4828-36.2016.811.0086 – Código 97588, o réu mudou-se sem informar 

o respectivo endereço nos autos, descumprindo, assim, as referidas 

condições, o que impõe a revogação de sua liberdade provisória. Dispõe o 

artigo 312 que a prisão preventiva é medida de exceção, que poderá ser 

decretada quando houver prova do crime e indícios suficientes de autoria, 

desde que a medida seja necessária para garantia da ordem pública, para 

garantia da ordem econômica, aplicação da lei penal e conveniência da 

instrução criminal.Urge consignar, que, no vertente caso, tanto a 

materialidade, quanto os indícios da autoria, estão consubstanciados no 

boletim de ocorrência, nos exames de corpo de delito, bem como nos 

depoimentos da vítima. O fundamento da prisão preventiva do réu está, 

por sua vez, evidenciado na garantia da aplicação da lei penal, vez que 

este se mudara sem informar o endereço nos autos, colocando-se em 

lugar incerto e não sabido.Ante o exposto, estando sobejamente 

demonstrados os requisitos e fundamentos legais previstos pelo artigo 

312, Parágrafo único, do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do 

denunciado Raimundo de Souza Silva, devidamente qualificado nestes 

autos, como forma de garantir a aplicação da lei penal.Expeça-se 

mandado de prisão com validade de 04 anos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 18 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106213 Nr: 3970-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO CARLOS DA SILVA, Filiação: 

Francisca Rodrigues da Silva, data de nascimento: 08/12/1965, 

brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

oferece DENUNCIA contra; ANTONIO CARLOS DA SILVA. Consta no 

caderno administrativo investigatório que, no dia 06 de jlho de 2017, por 

volta de 12h00min, no Estabelecimento Móveis Gazin nesta cidade, o réu 

com vontade livre e consciente do carpater ilicito de sua conduta, subtraiu, 

para si, bem móvel alheio, consistente em 01 uma TV, marca LG, 32 

polegadas, avaliada em 1.800,00 (Mil e oitocentos reais).Ante o exposto, O 

RÉU foi DENUNCIADO, como incurso no art. 155, caput, do CP. em 

18/12/2017. Recebido a denúncia em 05/03/2018.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 74. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Ademais, cancelo a audiência 

outrora aprazada.Às providências.Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 18 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121720 Nr: 4458-86.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGCN, CA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria 

Morais Costa - OAB:MT 23.582

 Vistos.

Considerando o teor da certidão do oficial de justiça (fl. 45), redesigno o 

ato para o dia 14 de novembro de 2018, às 17h00min.

Expeça-se novo mandado de citação e intimação do requerido, a ser 

cumprido no endereço constante nos autos, visto que sua ausência 

naquele endereço é transitória.

 Saem os presentes intimados.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81789 Nr: 4532-82.2014.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evangelista Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANE SANTOS DA LUZ, Cpf: 

60611918390, Rg: 28840720, Filiação: Maria Raimunda dos Santos e 

Francisco das Chagas Silva da Luz, data de nascimento: 12/02/1996, 

brasileiro(a), natural de Caxias-MA, solteiro(a), chapeira, Telefone 

65-8100-4139. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da VÍTIMA acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, doa termos da r. decisão que REVOGOU AS 

MEDIDAS PROTETIVAS abaixo transcrito.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que as 

medidas protetivas deferidas nestes autos estão em vigor a mais de 06 
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meses, sendo certo que a vítima informou a autoridade policial que não 

deseja representar criminalmente o ofensor.Assim, considerando o 

entendimento ao qual filio-me, acerca da natureza cautelar das medidas 

protetivas previstas pela Lei 11.340/06, especialmente porque a aplicação 

destas medidas implica em restrições à liberdade do Requerido, que não 

podem durar eternamente, e tendo em vista, ainda, a decadência do direito 

de representação da vítima, REVOGO as medidas protetivas aplicadas 

neste feito e determino o arquivamento dos presentes autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Nos termos do art. 21 da Lei 11.340/2006, 

notifique-se a vítima da presente decisão.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 15 de outubro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000699-28.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MOHAMMED DELWAR HOSSEN (IMPETRANTE)

JESSE CANDINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000699-28.2018.8.11.0012. 

IMPETRANTE: MOHAMMED DELWAR HOSSEN IMPETRADO: FAZENDA 

PUBLICA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA Vistos. Trata-se de mandado 

de segurança com pedido de liminar impetrado por MOHAMMED DELWAR 

HOSSEN, tendo como autoridade coatora o MUNICÍPIO DE NOVA 

XAVANTINA-MT. Afirma o impetrante ser organizador de feiras itinerantes 

para comercialização de vestuário. Sustenta haver providenciado a 

expedição de alvará municipal para a produção de tal evento nesta cidade 

e Comarca, havendo sido posteriormente surpreendido com parecer 

municipal declarando a incorreção de lançamento tributário relacionado ao 

ato administrativo objeto da lide. Pretende, assim, concessão de liminar 

que lhe garanta a realização do evento nos dias 19, 20, 21 e 22 de 

outubro de 2018, no espaço Requinte Buffet. Vieram-me os autos 

conclusos para apreciação. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Consoante especifica a Constituição Federal (artigo 5º, LXIX), Mandado de 

Segurança é a ação civil de rito especial pela qual qualquer pessoa pode 

provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão 

a direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” nem por 

“habeas data”, em decorrência de ato de autoridade praticado com 

ilegalidade ou abuso de poder. Assim, além dos pressupostos 

processuais e das condições da ação exigíveis em qualquer 

procedimento, constitui pressuposto específico do Mandado de Segurança 

a liquidez e certeza do direito que se procura proteger. Hodiernamente, 

pacificou-se o entendimento de que a liquidez e certeza do direito 

referem-se aos fatos e não à complexidade do direito. Analisados os 

autos, verifico não haver o impetrante comprovado documentalmente seu 

suposto direito líquido e certo, vez que não carreou o alvará que alega 

haver sido imotivadamente revogado pela autoridade coatora. O parecer 

tributário anexado ao feito guarda relação apenas ao lançamento tido 

como indevido, não comprovando a anterior concessão de alvará para a 

realização do evento pretendido pelo impetrante. A estreita via do 

mandado de segurança não admite a produção de provas, exigindo-se, ao 

contrário, prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado pelo 

impetrante. Ante o exposto, estando ausentes os requisitos legais, 

INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como 

coatora para que preste informações no prazo legal. Cientifique-se o 

órgão de representação da pessoa jurídica interessada para providências 

nos termos legais. Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e 

encaminhem-se os autos ao MP para manifestação. Nova Xavantina, 19 de 

outubro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000164-02.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON VIEIRA DE REZENDE JUNIOR (EXECUTADO)

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000164-02.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS S.A. EXECUTADO: 

AILTON VIEIRA DE REZENDE JUNIOR, BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL 

S.A. Vistos. Conforme se extrai da petição inicial, o presente feito trata de 

cumprimento provisório da sentença prolatada nos autos de nº 

392-96.2015.811.0012 (código nº 69074), em trâmite perante este Juízo 

junto ao Sistema Apolo. Destarte, tendo em vista que o feito principal 

tramita pelo Sistema Apolo e não pelo PJe, nos termos do art. 13 da 

Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, DETERMINO o 

arquivamento do processo. Eis o teor do dispositivo citado: Art. 13. No 

Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação 

do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os 

respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que 

distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto quando: I 

– o processo principal já estiver baixado; II – se tratar de cumprimento de 

sentença, observada a estratégia de digitalização do acervo físico a ser 

definida pela Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º Nas hipóteses previstas 

nos incisos deste artigo, a secretaria do juízo deverá certificar, nos autos 

físicos e eletrônicos, os números dos processos e a forma de tramitação. 

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física. Assim sendo, intime-se a parte autora para providenciar a 

correta distribuição do feito (§2º do art. 13 da Resolução nº 

03/2018/TJ-MT/TP) e, após, arquive-se o feito em definitivo. Cumpra-se. 

NX, 15 de outubro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000261-02.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY JUVENCIO BISPO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte Autora para que providencie, no prazo 

de 15 (quinze) dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), 

referente a diligência do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, 

informando que trata-se de diligência na zona rural deste município, com a 

possibilidade de posterior complementação da diligência, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2). Nova Xavantina, 19 de outubro de 2018. Altair Gonçalves 

Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000377-08.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (AUTOR(A))

Mauricio Magalhães Faria Neto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000377-08.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de ação proposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA 

XAVANTINA, com pedido de tutela de urgência, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos qualificados. De acordo com o autor, ao editar a 

lei estadual 7.365/00, que criou o Fundo de Gestão Fazendária - 

FUNGEFAZ, o requerido autorizou a retenção de determinadas quantias e 

posterior abatimento da base de cálculo do ICMS. Assim, entende a parte 

autora que o Estado réu vem descumprindo seu dever constitucional de 

repassar aos municípios o percentual de 25% da arrecadação do ICMS, 

nos moldes do art. 158, inciso IV, da CF/88, visto que o valor repassado 

encontra-se defasado pela permissão de compensação dos créditos 

outorgados do FESP. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Indefiro o pedido de tramitação do feito sob sigilo, 

posto não vislumbrar enquadramento nas hipóteses legais para tal fim. No 

que concerne ao pedido liminar, verifico que a pretensão autoral implica 

em declaração incidental de inconstitucionalidade da lei estadual que 

instituiu o FESP e, entendendo incidir ao caso as vedações descritas no 

art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92 e no § 2º do artigo 7º da Lei 12016/09, 

improcede o pedido. Consigno, ainda, não restar demonstrada nesta seara 

de cognição sumária a verossimilhança necessária ao deferimento da 

liminar pretendida, estando igualmente ausente o perigo da demora quanto 

ao julgamento da pretensão ao final da fase instrutória, especialmente 

porque eventual provimento final da demanda garantirá ao autor o 

recebimento de seu alegado crédito. Ante o exposto, ausentes os 

requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos termos do 

art. 300 do CPC. Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência 

inaugural de conciliação, por não ser de praxe o comparecimento dos 

procuradores estaduais em solenidades designadas no interior do Estado. 

Cite-se o requerido, com envio dos autos, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo legal (arts. 183 e 335, ambos do CPC). Ciência ao 

Ministério Público para, caso queira, intervir no feito como fiscal do 

ordenamento jurídico. Às providências. NX, 15 de outubro de 2018. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000546-92.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CAMILLA BORGES REBELATTO (AUTOR(A))

GIOMAR ELSNER REBELATTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000546-92.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): GIOMAR ELSNER REBELATTO, CAMILLA BORGES 

REBELATTO RÉU: JUSTIÇA PÚBLICA Vistos. Indefiro o pedido de justiça 

gratuita, notadamente quando o valor destas, "in casu", perfaz a quantia 

de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), 

a qual, inclusive, pode ser parcelada pelos interessados (art. 98, §6º, 

CPC). Destarte, intime-se os interessados para, prazo de 15 (quinze) dias, 

promoverem o recolhimento das custas processuais e despesas de 

ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). 

Desde já autorizo parcelamento em até cinco prestações. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, tornem 

conclusos. Cumpra-se. NX, 10 de outubro de 2018. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000602-28.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA FERREIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000602-28.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): MARIA LUCIA FERREIRA PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Incabível a concessão de 

benefício previdenciário baseado somente em prova testemunhal e, tendo 

em vista que os documentos colacionados à inicial são insuficientes para 

configuração de início de prova material, nos moldes do art. 321 do Código 

de Processo Civil, determino a intimação da parte autora para emendar a 

exordial juntando documentos indispensáveis à propositura da ação, 

visando assim comprovar sua alegada qualidade de rurícola. Concedo à 

parte o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da diligência, sob 

pena de indeferimento da inicial. Às providências. Nova Xavantina/MT, 15 

de outubro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000547-77.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI ZUFFO E CIA LTDA (AUTOR(A))

MATHEUS CORREIA PONTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA & PEREIRA REZENDE LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000547-77.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): NEURI ZUFFO E CIA LTDA RÉU: SOUZA & PEREIRA REZENDE 

LTDA - EPP Vistos. Intime-se a parte exequente para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de juntar aos autos comprovante de 

recolhimentos das custas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Cumpre-se. Nova Xavantina/MT, 15 de outubro de 

2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000642-10.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIANE VICCARI PINTO (EXECUTADO)

CLAUDIMAR MARTINS PINTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte Autora para que providencie, no prazo 

de 15 (quinze) dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), 

referente a diligência do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, 

informando que trata-se de diligência na área urbana deste município, 

informando ainda que o referido valor deverá ser depositado conforme 

Provimento 7/2017 - CGJ. Informo ainda que o mandado somente será 

entregue ao sr. Oficial de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar 

o original do comprovante de depósito da diligência aos autos, e em 

nenhuma hipótese se aceitará comprovante de depósito em envelope, 

sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2). Nova Xavantina, 19 de outubro de 

2018. Altair Gonçalves Junior Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83765 Nr: 3774-63.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro José Luz Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHÔA - OAB:

 Intimem-se as partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96969 Nr: 6820-26.2017.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIANO ATACADO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CELEIRO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEI CABRAL MORAIS E 

SILVA - OAB:5393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101966 Nr: 1545-62.2018.811.0012

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M.DOS SANTOS HOTEL, GILMAR MENDES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO Requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor de R$ 

10.000,00, nos termos dos autos acima identificados, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em 

dívida ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81506 Nr: 2489-35.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDS, PHRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCAS RODRIGUES DA SILVA, Telefone 

(66) 99660-9450. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Valor do Débito: 8.584,39 (Oito mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e 

trinta e nove centavos)

Resumo da Inicial: EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA, Em face de 

LUCAS RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, estado civil e profissão 

ignorados, residente e domiciliado na Rua K2, s/n, próximo a Subestação 

de agua, Nova Xavantina/MT, com telefone nº(66)99660- 9450, sem 

endereço eletrônico, pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir exposto

Despacho/Decisão: Vistos. Ref. 60: Defiro o pedido de citação por 

edital.Expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 09 de outubro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90088 Nr: 2698-67.2017.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GLAYDS PEREIRA DE OLIVEIRA , Cpf: 

00023024119, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE GUARDA E GUARDA PROVISÓRIA C/C 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS das menores RAQUELY DE OLIVEIRA 

BASTOS (10/05/2008), portadora do RG n. 3001354-2 SESP/MT; 

WESLLAYNE DE OLIVEIRA BASTOS (23/08/2004); AMANDA DE OLIVEIRA 

BASTOS (28/07/2001), em desfavor de GLAYDS PEREIRA DE OLIVEIRA

Despacho/Decisão: Vistos. Ref. 69: Defiro o pedido de citação por 

edital.Expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 24 de setembro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90270 Nr: 2794-82.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIQUEL PAULO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIQUEL PAULO DOS SANTOS, Cpf: 

05040544146, Rg: 2494739-3, Filiação: Divina Paulo dos Santos, data de 

nascimento: 15/10/1992, brasileiro(a), natural de Campinápolis-MT, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do presente almanaque investigativo que, no dia 

11 (onze) de janeiro de 2.017, no período noturno, na via pública situada 

na Rua K2, em frente ao n.º 293, Bairro Novo Horizonte, a denunciada 

JOSIQUEL PAULO DOS SANTOS, vulgo “Guerobinha”, ameaçou a idosa de 

71 (setenta e um) anos de idade, Madalena Faustino da Silva, e a pessoa 

de Sergio Silva Santos por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave, 

dizendo que iria matá-los.

Despacho: Vistos. Trata-se de ação penal instaurada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de JOSIQUEL 

PAULO DOS SANTOS, vulgo “Guerobinha”, para apuração da infração 

penal prevista no artigo 147, “caput”, c/c o artigo 70 (por 2x - duas vezes) 

e artigo 61, inciso II, alínea “h” (maior de 60 – sessenta – anos), todos do 

Código Penal.Analisados os elementos informativos coligidos aos autos, 

constato a existência de lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a 

existência do fumus commissi delicti. Assim, RECEBO a denúncia por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses do artigo 395 do 

mesmo diploma legal.Considerando os critérios do artigo 394, §1º, inciso II, 

do Código do Processo de Penal, consigno que o procedimento será 

comum e o rito sumário.O feito é oriundo do Juízado Especial Criminal 

desta comarca, tendo o Ministério Público informado não haver logrado 
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êxito em localizar o endereço do réu nos sistemas informatizados.Nestes 

termos, determino a expedição de ofício à SEJUDH solicitando que informe 

se o réu está preso em algum estabelecimento prisional deste Estado.Caso 

a resposta seja positiva, expeça-se carta precatória para citação pessoal 

do réu, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na forma 

do artigo 396-A do mesmo diploma instrumental, devendo constar no 

mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), 

qualificando-as e requerendo a intimação, quando necessário.O oficial de 

justiça deverá indagar à denunciada se esta possui advogado constituído 

ou condições para contratar tais serviços, certificando a 

resposta.Decorrido o prazo sem manifestação do denunciado ou não 

possuindo esta condições para contratar advogado, certifique-se e 

remetam-se os autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para 

apresentação de resposta à acusação. Em caso negativo, continuando 

incerto o paradeiro do acusado, determino seja expedido edital de citação, 

nos termos do artigo 361 do CPP.DEFIRO o requerimento ministerial de 

juntada de certidão de objeto e pé dos autos código 81838 em trâmite 

neste Juízo. Havendo processo de execução penal em trâmite em 

desfavor do denunciado, proceda-se à comunicação ao Juízo competente, 

conforme determinado pelo artigo 20 da Resolução CNJ nº. 

113/2007.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 17 de setembro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72034 Nr: 1502-33.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVIA RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LIVIA RODRIGUES LOPES, Cpf: 

89906098104, Rg: 10724788, Filiação: Albina Rodrigues Lopes e José 

Nonato Rios Lopes, data de nascimento: 23/08/1977, brasileiro(a), natural 

de São Felix do Araguaia-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 66-9604-6810. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 17 de abril de 2015, por volta das 12 horas e 50 

minutos, no estabelecimento comercial situado na avenida Mato Grosso, 

187c, Centro, nesta cidade e Comarca de Nova Xavantina, LÍVIA 

RODRIGUES LOPES, subtraiu para si quatro conjuntos peças íntimas 

melhores descritas a fls. 13, mediante grave ameaça de morte e com uso 

de canivete empregada em relação a funcionária Clauice Domingas 

Candido, tudo pertencente ao estabelecimento comercial vítima CASA e 

CIA

Despacho: Vistos.Defiro o requerimento ministerial. Oficie-se a SEJUDH 

solicitando que informe se o (a) réu (ré) está preso (a) em alguma unidade 

prisional deste Estado.Caso seja informado em qual estabelecimento 

prisional o (a) réu (ré) se encontra, desde já fica determinada sua citação 

por carta precatória, nos termos do CPP art. 353.Caso o (a) acusado (a) 

não esteja peso (a), determino sua citação por edital, nos termos do CPP, 

artigo 361.Nessa hipótese, transcorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para fins do artigo 366 do 

CPP.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 17 de setembro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61365 Nr: 2466-31.2012.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON GOMES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELITON GOMES DE ASSIS, Rg: 

4634612, Filiação: Luzia Gomes de Assis e Sebastião Luis Cruzeiro Assis, 

data de nascimento: 16/11/1983, brasileiro(a), natural de Piranhas-GO, 

convivente, eletricista, Telefone 669608-5415. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia 10 de 

junho de 2010, por volta de 18h:45min, na Rua São Paulo, nº 83, Bairro 

Centro, no Município de Nova Xavantina/MT, o denunciado, mediante 

escalada, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 02 (duas) 

correntes de ouro, 02 (dois) pingentes de ouro, 01 (um) anel, 03 (três) 

pares de brinco em prata, avaliados em R$3.000,00 (três mil reais), 

consoante Boletim de Ocorrência de fls. 04/05, Termo de exibição e 

apreensão de fl. 07 e Auto de avaliação indireta de fl. 29.

Despacho: Vistos.Defiro o requerimento ministerial. Oficie-se a SEJUDH 

solicitando que informe se o (a) réu (ré) está preso (a) em alguma unidade 

prisional deste Estado.Caso seja informado em qual estabelecimento 

prisional o (a) réu (ré) se encontra, desde já fica determinada sua citação 

por carta precatória, nos termos do CPP art. 353.Caso o (a) acusado (a) 

não esteja peso (a), determino sua citação por edital, nos termos do CPP, 

artigo 361.Nessa hipótese, transcorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para fins do artigo 366 do 

CPP.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 17 de setembro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68839 Nr: 280-30.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR OSÓRIO DOS SANTOS, MARIA DE 

LOURDES FERNANDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DE LOURDES FERNANDES 

RIBEIRO, Cpf: 29311144134, Rg: 1281216-1, Filiação: Ana Messias Ribeiro 

e Teodomiro Fernandes, data de nascimento: 10/11/1960, brasileiro(a), 

natural de General Carneiro-MT, convivente, do lar, Telefone (66) 

9226-0784. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia 25 de 
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maio de 2013, por volta de 19h:30min, na Chácara do Santino, situado no 

Bairro Deus é Amor, neste Município de Nova Xavantina, a denunciada 

MARIA DE LOURDES FERNANDES RIBEIRO, ofendeu a integridade corporal 

e a saúde da vítima Valdemar Ozório dos Santos, consoante Boletim de 

Ocorrência de fls. 04/06 e Laudos de exames de corpo de delito de fls. 

08/09 e 11/12.

Despacho: Vistos, etc.I. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia 

em face do réu MARIA DE LOURDES FERNANDE RIBEIRO e VALDEMAR 

OZÓRIO DOS SANTOS, já qualificados, a primeira como incursa nas 

sanções do art. 129, §1º, incisos I e II do Código Penal e o segundo 

incurso no art. 129, §9º, do Código Penal.II. Analisando os autos, verifico 

que estão preenchidos os requisitos indispensáveis para a formalização 

da denúncia, bem como presentes as condições gerais e específicas da 

ação penal. Não resta evidente qualquer causa excludente da ilicitude ou 

culpabilidade.III. Com efeito, há nos autos prova da materialidade dos 

crimes imputados aos acusados, assim como indício suficiente de que 

foram eles os autores do delito, inexistindo qualquer razão de rejeição da 

denúncia (artigo 395 do Código de Processo Penal).IV. Dessa forma, 

recebo a denúncia ofertada em face de MARIA DE LOURDES FERNANDE 

RIBEIRO e VALDEMAR OZÓRIO DOS SANTOS, por, preliminarmente, 

vislumbrarem a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo 

Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.V. Considerando § 

2.º do art. 394 do CPP, consigno que o procedimento será o comum e o 

rito, o ordinário.VI. Citem-se os acusados para responderem à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, 

na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e 

requerendo sua intimação, quando necessário.VII. O oficial deverá indagar 

se os acusados possuem advogado constituído, ou condições de 

contratar um. VIII. Defiro os pedidos do Ministério Público, para determinar 

a requisição de folha de antecedentes do acusado junto ao Instituto de 

Identificação do Estado do Mato Grosso, e de Brasília - DF, bem como 

certidões criminais desta comarca, da comarca de Correntina-BA e da 

comarca de General Carneiro–MT, devendo ser certificado o transito em 

julgado, caso haja condenação.IX. Dê-se ciência ao Ministério Público 

Estadual.X. Converta-se o Inquérito Policial em ação penal, dando-se baixa 

do número respectivo no sistema Apolo.XI. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 17 de setembro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61664 Nr: 143-19.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LACERDA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO LACERDA MOREIRA, Cpf: 

04371805140, Rg: 2143505-1, Filiação: Maria de Lourdes Lacerda e Edbert 

Moreira Junior, data de nascimento: 06/03/1991, brasileiro(a), natural de 

Nova Xavantina-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 3438-2349. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No final do ano de 2010, mas em horário não 

especificado nos autos, na residência situada Rua Coronel Lúcio da Luz, 

160, Bairro Xavantina Velha, nesta cidade e comarca de Nova Xavantina; 

MARCELO LACERDA MOREIRA, mediante violência presumida, praticou ato 

libidinoso diverso da conjunção carnal consistente em esfregar seu pênis 

nas vítimas Maitê Martins Moreira, nascida em 14/09/2003, com apenas 7 

anos na época dos fatos e Sabrina Eloy dos Santos, nascida em 

29/05/2002, com apenas 8 anos na época dos fatos; tudo 

prevalecendo-se de sua autoridade sobre as vítimas por ser seu irmão.

Despacho: Vistos.Defiro o requerimento ministerial. Oficie-se a SEJUDH 

solicitando que informe se o (a) réu (ré) está preso (a) em alguma unidade 

prisional deste Estado.Caso seja informado em qual estabelecimento 

prisional o (a) réu (ré) se encontra, desde já fica determinada sua citação 

por carta precatória, nos termos do CPP art. 353.Caso o (a) acusado (a) 

não esteja peso (a), determino sua citação por edital, nos termos do CPP, 

artigo 361.Nessa hipótese, transcorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para fins do artigo 366 do 

CPP.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 17 de setembro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73529 Nr: 2164-94.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTON CARNEIRO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OTON CARNEIRO DE OLIVEIRA NETO, 

Cpf: 35255085812, Rg: 38272585-2, Filiação: Maria Alvina de Oliveira e 

Luiz Carlos de Oliveira, data de nascimento: 10/02/1986, brasileiro(a), 

natural de Uberlândia-MG, solteiro(a), operador. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos que, no dia 03 (três) de julho de 2015, 

por volta das 23h55min, nas vias públicas desta cidade e na Rodovia 

Federal BR158, em frente ao estabelecimento “Posto Amigão”, nesta urbe 

de Nova Xavantina/MT, OTON CAERNEIRO DE OLIVEIRA NETO conduziu 

veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da 

influência de álcool

Despacho: Vistos. Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor Oton Carneiro de Oliveira 

Neto para apuração da infração penal prevista no artigo 306, caput, do 

Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97).Analisados os elementos 

informativos coligidos aos autos, constato a existência de lastro probatório 

mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus commissi delicti. Assim, 

RECEBO a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do Código do Processo Penal.Nos termos do artigo 

396 do Código de Processo Penal, determino a CITAÇÃO do denunciado 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na 

forma do artigo 396-A do mesmo diploma instrumental, devendo constar no 

mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), 

qualificando-as e requerendo a intimação, quando necessário.O oficial de 

justiça deverá indagar ao denunciado se este possui advogado constituído 

ou condições para contratar tais serviços, certificando a 

resposta.Decorrido o prazo sem manifestação do denunciado ou não 

possuindo este condições para contratar advogado, certifique-se e 

remetam-se os autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para 

apresentação de resposta à acusação. DEFIRO os requerimentos 

ministeriais constantes da cota, devendo ser renovada vista dos autos ao 

Parquet após a juntada dos documentos solicitados, para fins de análise 

quanto ao cabimento do benefício da suspensão condicional do 
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processo.Havendo processo de execução penal em trâmite em desfavor 

do denunciado, proceda-se à comunicação ao Juízo competente, 

conforme determinado pelo artigo 20 da Resolução CNJ nº. 

113/2007.Após, tornem conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Xavantina/MT, 09 de fevereiro de 2017.FRANCISCO 

JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRINJuiz Substituto em Substituição 

Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 17 de setembro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65741 Nr: 1056-64.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILDO PEREIRA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ NILDO PEREIRA DE MORAIS, Cpf: 

04158932327, Filiação: Luzia Pereira de Morais e Alberto Pinto de Morais, 

data de nascimento: 28/09/1973, brasileiro(a), natural de Governador 

Eugenio Barros-MA, solteiro(a), vaqueiro, Telefone (66) 9988-7575. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em 

face do réu JOSÉ NILDO PEREIRA DE MORAIS, já qualificado, como 

incurso nas sanções do art. 306, “caput”, c/c artigo 298, inciso III, ambos 

da Lei 9.503/1997.

Despacho: Vistos.Defiro o requerimento ministerial. Oficie-se a SEJUDH 

solicitando que informe se o (a) réu (ré) está preso (a) em alguma unidade 

prisional deste Estado.Caso seja informado em qual estabelecimento 

prisional o (a) réu (ré) se encontra, desde já fica determinada sua citação 

por carta precatória, nos termos do CPP art. 353.Caso o (a) acusado (a) 

não esteja peso (a), determino sua citação por edital, nos termos do CPP, 

artigo 361.Nessa hipótese, transcorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para fins do artigo 366 do 

CPP.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 12 de setembro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78366 Nr: 1021-36.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO BARBOSA da SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABRICIO BARBOSA DA SILVA, Cpf: 

04248569132, Rg: 566210-6, Filiação: Regiane Barbosa da Silva e Fabio 

Lindolfo da Silva, data de nascimento: 30/08/1994, brasileiro(a), natural de 

Aparecida de Goiânia-GO, solteiro(a), servente de pedreiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do procedimento investigatório que, no dia 09 

(nove) de abril de 2016, por volta das 00h30min, nas dependências da 

edificação localizada nas proximidades da Escola Monteiro Lobato, nesta 

urbe, o denunciado FABRICIO BARBOSA DA SILVA recebeu, transportou 

e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, 

sendo 01 (uma) motocicleta Honda BIZ, cor preta, placa QBH 6915, 

licenciada no município de Nova Xavantina/MT e em nome de Marcos 

Roberto Haddad.

Despacho: Vistos.Oficie-se a SEJUDH solicitando que informe se o (a) réu 

(ré) está preso (a) em alguma unidade prisional deste Estado.Caso seja 

informado em qual estabelecimento prisional o (a) réu (ré) se encontra, 

desde já fica determinada sua citação por carta precatória, nos termos do 

CPP art. 353.Caso o (a) acusado (a) não esteja peso (a), determino sua 

citação por edital, nos termos do CPP, artigo 361.Nessa hipótese, 

transcorrido o prazo do edital sem resposta, certifique-se e voltem os 

autos conclusos para fins do artigo 366 do CPP.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 12 de setembro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35037 Nr: 1110-69.2010.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA, Cpf: 

02581120185, Rg: 19816472, Filiação: Joseel Campos de Oliveira e Helena 

Adriolli de Oliveira, data de nascimento: 10/01/1973, brasileiro(a), natural 

de Campo Mourão-PR, casado(a), engenheiro civil, Telefone 9211-5125. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia 12 de 

dezembro de 2008, na agência do Banco do Brasil S/A, nesta urbe de 

Nova Xavantina/MT, o denunciado ANDERSON JOSÉ DE OLIVEIRA, obteve 

para si, vantagem ilícita mediante ardil, consistente em R$ 9.000,00 (nove 

mil reais) em pecúnia, valor referente à contrato de empréstimo celebrado 

em nome da vítima Jaqueline Soares Souza, e com o aval da vítima Edvaldo 

Candido de Oliveira, induzindo-os à erro.

Despacho: Vistos.Defiro o requerimento ministerial. Oficie-se a SEJUDH 

solicitando que informe se o (a) réu (ré) está preso (a) em alguma unidade 

prisional deste Estado.Caso seja informado em qual estabelecimento 

prisional o (a) réu (ré) se encontra, desde já fica determinada sua citação 

por carta precatória, nos termos do CPP art. 353.Caso o (a) acusado (a) 

não esteja peso (a), determino sua citação por edital, nos termos do CPP, 

artigo 361.Nessa hipótese, transcorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para fins do artigo 366 do 

CPP.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 12 de setembro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 85631 Nr: 4832-04.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLI CRISTINA DE JESUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KELLI CRISTINA DE JESUS DE SOUZA, 

Cpf: 07716654152, Rg: 2217816-3, Filiação: Rosangela Valdivino de Jesus 

e Gilberto Ferreira de Souza, data de nascimento: 30/10/1996, 

brasileiro(a), natural de Agua Boa-MT, convivente, domestica, Telefone 

(66) 98407-3612. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos que, em data não devidamente 

definida, mas no mês de agosto do ano de 2.016, nesta cidade e comarca 

de Nova Xavantina/MT, a denunciada KELLI CRISTINA DE JESUS DE 

SOUZA adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de 

crime .

Despacho: Vistos.Defiro o requerimento ministerial. Oficie-se a SEJUDH 

solicitando que informe se o (a) réu (ré) está preso (a) em alguma unidade 

prisional deste Estado.Caso seja informado em qual estabelecimento 

prisional o (a) réu (ré) se encontra, desde já fica determinada sua citação 

por carta precatória, nos termos do CPP art. 353.Caso o (a) acusado (a) 

não esteja peso (a), determino sua citação por edital, nos termos do CPP, 

artigo 361.Nessa hipótese, transcorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para fins do artigo 366 do 

CPP.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 12 de setembro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96065 Nr: 6206-21.2017.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:, SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13217

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA BARBOSA, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

resolvo o mérito e julgo procedente o pedido formulado na exordial, com o 

fim de decretar o divórcio de JOÃO PEREIRA BARBOSA e MARIA DA LUZ 

OLIVEIRA BARBOSA, ambos qualificados nos autos.Não comprovada a 

hipossuficiência da parte ré, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

nos termos do art. 98 do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal.Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos 

honorários advocatícios do curador especial Sebastião Carlos Toledo, 

nomeado para apresentação de contestação, que fixo em 01 (uma) 

URH’s.P.I.C.Transitada em julgado, expeçam-se os mandados necessários 

para averbações e arquivem-se os autos com as baixas devidas.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 09 de setembro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68954 Nr: 335-78.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDS, GPFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAMÃA OLIVEIRA SANTOS, natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS NO VALOR E R$104,00, 

a serem depositados na conta seguinte:Agência 3834-2Conta corrente 

1041.050-3Banco BrasilDefensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

CNPJ 02.528.193/0001-83

Despacho/Decisão: Vistos. Ref. 67: Defiro o pedido de citação por 

edital.Expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias.Após, 

tornem conclusos.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GREGÓRIO ELIAS DE 

ALMEIDA SUAID, digitei.

Nova Xavantina, 06 de setembro de 2018

Leide Vilela Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-42.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

08h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 19 de outubro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-42.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

08h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 19 de outubro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000136-34.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALEFFI RAMOS DE LIMA (REQUERENTE)

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

09h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 19 de outubro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000136-34.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALEFFI RAMOS DE LIMA (REQUERENTE)

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 

09h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 19 de outubro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88785 Nr: 1914-57.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Realda Teresinha Schmitt, Rafael Cristiano 

Schmitt, Yonara Claudia Riscarolli Schmitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Dela Justina - 

OAB:24853/O, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o (a) advogado(a) da parte autora para que 

tome a devida ciência sobre a audiência de conciliação no CEJUSC 

designada para o dia 07/12/2018, às 17:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 89453 Nr: 2249-76.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LEMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dela Justina - 

OAB:24853/O, FLÁVIO LUÍS DOS SANTOS - OAB:2238

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o 

pedido de liberdade provisória do réu Benedito Lemes de Souza, às fls. 

142/148.Intime-se.Dê-se ciência ao Ministério Público.Serve a presente de 

requ is ição ,  mandado,  o f íc io ,  car ta  c i tação/ in t imação .Às 

providências.Paranatinga/MT, 08 de outubro de 2018.Eviner ValérioJuiz de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83485 Nr: 4008-12.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdJS, LBSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 82085 Nr: 3351-70.2017.811.0044

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liliane Borges, JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a prova requerida à fl. 25 e acolho a cota ministerial de fl. 26.

Determino a coleta de material para realização de exame DNA.

Outrossim, saliento que a parte requerente deverá comparecer nesta 

comarca para coleta do material sanguíneo, em dia e hora a serem 

designados pela Diretoria do foro.

Destarte, imperioso consignar, ainda, que, os honorários do expert 

deverão ser custeados pelo Estado, vez que ambas as partes são 

beneficiários da justiça gratuita, conforme entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Justiça do Estado de 

Sergipe. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MEDIDA PROTETIVA – INFÂNCIA E 

JUVENTUDE — HONORÁRIOS PERICIAIS — JUSTIÇA GRATUITA — 

OBRIGAÇÃO DO ESTADO. É do Estado a obrigação de arcar com o 

pagamento de honorários periciais em ação proposta por partes 

beneficiárias da assistência judiciária. Recurso provido. AI, 147071/2013, 

DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 27/01/2015, Data da publicação no DJE 06/02/2015.

INVESTIGAÇAO DE PATERNIDADE - EXAME DE DNA - ÔNUS DA 

AGARAVADA, PARTE QUE REQUEREU - ART. 33 DO CPC - PARTE SOB O 

PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA - DEVER DO ESTADO - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. - Verificado que o referido exame foi requerido 

pela autora da demanda, ora agravada, na petição inicial, a ela incumbe o 

pagamento das verbas periciais - art. 33 do CPC; - Contudo, sendo o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 631 de 949



recorrida beneficiária da assistência judiciária gratuita, cabe ao Estado o 

pagamento dos honorários ao profissional. - Recurso conhecido e provido. 

(TJ-SE - AI: 2010209481 SE , Relator: DESA. SUZANA MARIA CARVALHO 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2011, 1ª.CÂMARA CÍVEL)

Considerando que o requerido encontra-se recluso na Comarca de Agua 

Boa – MT (fl.17), expeça-se carta precatória à referida comarca, a fim de 

que seja procedida a coleta do material sanguíneo do suposto genitor da 

parte requerente.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 78210 Nr: 1386-57.2017.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBM, SBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art.487, I, NCPC, resolvo o mérito e 

julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, 

para conceder a guarda definitiva à genitora da menor, e ainda, para 

condenar o réu a pagar ao autor a quantia correspondente a 30 % ( trinta 

por cento) do salário mínimo vigente, a título de alimentos definitivos, mais 

50% ( cinquenta por cento) das despesas com educação, vestuário e 

saúde.Tome-se o compromisso necessário e procedam-se as devidas 

averbações.Condeno o requerido ao pagamento das custas e de 

honorários advocatícios, estes últimos em 10 % ( dez por cento ) do valor 

da causa, nos termos do art.85 §2° do Código de Processo Civil.Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários à Defensoria Pública porque não 

houve demonstração das despesas e porque este feito foi processado 

com os benefícios da gratuidade judiciária.P.I.C.Transitada em julgado, 

certifique-se.Decorrido o prazo, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88840 Nr: 1936-18.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Almeida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

Os pontos controvertidos são: a condição de segurado da parte autora e 

sua incapacidade para o trabalho.

Considerando a necessidade de perícia nos autos, nomeio o Dr. Alex 

Rodrigues Aspett Cott (Poderá ser localizado na Secretaria Municipal de 

Saúde), para o exame médico do requerente, que deverá informar a 

Secretaria Judicial da data para realização de perícia médica, 

independentemente de termo de compromisso, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 87379 Nr: 1130-80.2018.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a realização de estudo psicossocial na residência do genitor e 

da criança, conforme requerido pelo Ministério Público na cota ministerial 

de fls.18.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 86759 Nr: 813-82.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldelirio Santiago de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

Os pontos controvertidos são: a condição de segurado da parte autora e 

sua incapacidade para o trabalho.

Considerando a necessidade de perícia nos autos, nomeio o Dr. Arlindo 

Rodrigues Rocha Junior, com consultório médico na Rua São Francisco 

Xavier, n.º 1415, Centro, para o exame médico do requerente, que deverá 

informar a Secretaria Judicial da data para realização de perícia médica, 

independentemente de termo de compromisso, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 87343 Nr: 1112-59.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Jacinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

Os pontos controvertidos são: a condição de segurado da parte autora e 

sua incapacidade para o trabalho.

Considerando a necessidade de perícia nos autos, nomeio o Dr. Arlindo 

Rodrigues Rocha Junior, com consultório médico na Rua São Francisco 

Xavier, n.º 1415, Centro, para o exame médico do requerente, que deverá 

informar a Secretaria Judicial da data para realização de perícia médica, 

independentemente de termo de compromisso, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 89530 Nr: 2295-65.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Machado
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte autora requereu a desistência da ação (fl.24), 

com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito.

Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88509 Nr: 1781-15.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldina Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

Os pontos controvertidos são: a condição de segurado da parte autora e 

sua incapacidade para o trabalho.

Considerando a necessidade de perícia nos autos, nomeio o Dr. Arlindo 

Rodrigues Rocha Junior, com consultório médico na Rua São Francisco 

Xavier, n.º 1415, Centro, para o exame médico do requerente, que deverá 

informar a Secretaria Judicial da data para realização de perícia médica, 

independentemente de termo de compromisso, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88251 Nr: 1601-96.2018.811.0044

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdO, EdNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a realização de estudo psicossocial na residência do 

requerente, da requerida e com quem eles residem, a fim de verificar a 

paternidade socioafetiva e a situação atual da adolescente, conforme 

requerido pelo Ministério Público na cota ministerial de fls. 40/41.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 67395 Nr: 608-24.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAdO, EDdOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da certidão de fl.27.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88755 Nr: 1904-13.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinvaldo Oliveira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

Os pontos controvertidos são: a condição de segurado da parte autora e 

sua incapacidade para o trabalho.

Considerando a necessidade de perícia nos autos, nomeio o Dr. Alex 

Rodrigues Aspett Cott (Poderá ser localizado na Secretaria Municipal de 

Saúde), para o exame médico do requerente, que deverá informar a 

Secretaria Judicial da data para realização de perícia médica, 

independentemente de termo de compromisso, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88260 Nr: 1608-88.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlindo Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

Os pontos controvertidos são: a condição de segurado da parte autora e 

sua incapacidade para o trabalho.

Considerando a necessidade de perícia nos autos, nomeio o Dr. Arlindo 

Rodrigues Rocha Junior, com consultório médico na Rua São Francisco 

Xavier, n.º 1415, Centro, para o exame médico do requerente, que deverá 

informar a Secretaria Judicial da data para realização de perícia médica, 

independentemente de termo de compromisso, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 87337 Nr: 1108-22.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Miranda do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.
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Os pontos controvertidos são: a condição de segurado da parte autora e 

sua incapacidade para o trabalho.

Considerando a necessidade de perícia nos autos, nomeio o Dr. Arlindo 

Rodrigues Rocha Junior, com consultório médico na Rua São Francisco 

Xavier, n.º 1415, Centro, para o exame médico do requerente, que deverá 

informar a Secretaria Judicial da data para realização de perícia médica, 

independentemente de termo de compromisso, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 63366 Nr: 2028-98.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejaci Cavalcante de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:18192/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls.60, 

pelo prazo requerido.

II– Ao arquivo provisório.

III– Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 86740 Nr: 798-16.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge José Zamar Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Cardoso Pinto, Julia Cardoso Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerente para manifestar nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo requerer o que entender de direito, a fim de 

viabilizar o prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 85943 Nr: 442-21.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Juan Flaviano Vieira e CIA LTDA - ME, 

Djalma Flaviano Vieira, Rodrigo Juan Flaviano Vieira, Kelly Mendonça Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a emenda à inicial.

Nos moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Conste, ainda, no mandado, que no prazo supra, o requerido poderá 

oferecer embargos. Em não havendo pagamento ou oferecimento de 

embargos, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial”.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83551 Nr: 4031-55.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Ricardo da Silva Reis - 

OAB: 9.176-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cite-se o requerido no endereço informado à fl. 30.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 84139 Nr: 4319-03.2017.811.0044

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCdS, JdSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdAJ, VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Homologo o acordo celebrado entre as partes à fl. 18, para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Expeça-se mandado de retificação de registro de nascimento, fazendo 

constar o nome da criança como: JULIA DE SOUZA MAIA, o nome do pai 

como: VALDEMIR MAIA, e o nome dos avós paternos como: MAURA DA 

SILVA MAIA e VALDEMAR MAIA.

Ante a renúncia ao prazo recursal, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 81115 Nr: 2809-52.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilmar Sartori, Altair Sartori, Lirge Maria 

Sartori Theotonio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Expeça-se novo mandado para o cumprimento do ato deprecado.

Prestem informações atualizadas ao Juízo Deprecante.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 87865 Nr: 1396-67.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenis da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

II – Os pontos controvertidos são a condição de segurado especial do “de 

cujus” e a condição de esposa da autora à época do óbito.

III - Designo audiência de instrução para o dia 11/03/2019, às 13:00 horas.

IV – As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 

5º, do Código de Processo Civil.

V – Intimem-se as partes desta decisão.

VI – Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 86225 Nr: 529-74.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Galdina da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

O ponto controvertido é o tempo de atividade rural exercida pela parte 

autora.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/03/2019, às 

15:00 horas.

As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 5º, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 86819 Nr: 855-34.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza de Oliveira Pedrosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

O ponto controvertido é o tempo de atividade rural exercida pela parte 

autora.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/02/2019, às 

14:30 horas.

As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 5º, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 89302 Nr: 2182-14.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Domingos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

O ponto controvertido é o tempo de atividade rural exercida pela parte 

autora.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/02/2019, às 

17:00 horas.

As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 5º, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 89224 Nr: 2149-24.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia Soares da Silva Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

II – Os pontos controvertidos são a condição de segurado especial do “de 

cujus” e a condição de esposa da autora à época do óbito.

III - Designo audiência de instrução para o dia 11/03/2019, às 13:30 horas.

IV – As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 

5º, do Código de Processo Civil.

V – Intimem-se as partes desta decisão.

VI – Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 86686 Nr: 760-04.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rocha Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

O ponto controvertido é o tempo de atividade rural exercida pela parte 

autora.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/02/2019, às 

15:00 horas.

As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 5º, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88405 Nr: 1699-81.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Honestino Alves Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

O ponto controvertido é o tempo de atividade rural exercida pela parte 
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autora.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/02/2019, às 

17:30 horas.

As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 5º, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 77633 Nr: 1109-41.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Polmoceno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

O ponto controvertido é o tempo de atividade rural exercida pela parte 

autora.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/02/2019, às 

14:00 horas.

As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 5º, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88616 Nr: 1843-55.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Afonso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

O ponto controvertido é o tempo de atividade rural exercida pela parte 

autora.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/03/2019, às 

15:30 horas.

As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 5º, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88406 Nr: 1700-66.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

O ponto controvertido é o tempo de atividade rural exercida pela parte 

autora.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/02/2019, às 

18:00 horas.

As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 5º, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 86074 Nr: 483-85.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves Leles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

II – O ponto controvertido é o tempo de atividade rural exercida pelo autor.

III - Designo audiência de instrução para o dia 11/03/2019 às 16:00 horas.

IV – As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 

5º, do Código de Processo Civil.

V – Intimem-se as partes desta decisão.

VI – Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88686 Nr: 1867-83.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Roberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

O ponto controvertido é o tempo de atividade rural exercida pela parte 

autora.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/03/2019, às 

14:00 horas.

As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 5º, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 86818 Nr: 854-49.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Afonso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

O ponto controvertido é o tempo de atividade rural exercida pela parte 

autora.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/02/2019, às 

15:30 horas.

As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 5º, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 87751 Nr: 1341-19.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leocardina Figueiredo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

II – Os pontos controvertidos são a condição de segurado especial do “de 

cujus” e a condição de esposa da autora à época do óbito.

III - Designo audiência de instrução para o dia 18/02/2019, às 13:00 horas.

IV – As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 

5º, do Código de Processo Civil.

V – Intimem-se as partes desta decisão.

VI – Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 87752 Nr: 1342-04.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

O ponto controvertido é o tempo de atividade rural exercida pela parte 

autora.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/02/2019, às 

16:00 horas.

As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 5º, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 87349 Nr: 1116-96.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

O ponto controvertido é o tempo de atividade rural exercida pela parte 

autora.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/02/2019, às 

16:30 horas.

As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 5º, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 86687 Nr: 761-86.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alinda Coutinho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

O ponto controvertido é o tempo de atividade rural exercida pela parte 

autora.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/02/2019, às 

13:30 horas.

As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 5º, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000929-71.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE (ADVOGADO(A))

ALBERTO PERGO CHILANTE (ADVOGADO(A))

DURVALETA DUARTE MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, bem como da Portaria n.º 02/2016-GAB, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora acerca da decisão retro, bem como para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor 

de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco) reais, para cumprimento do 

mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para 

localidade informada na petição inicial. Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70244 Nr: 1736-79.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euracy Ramos da Veiga Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80896 Nr: 2697-83.2017.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir José Piccinin, Mirian Linassi Piccinin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anibal Manoel Laurindo, Elenice Balaroti 

Laurindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Cintra Farias - 

OAB:11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 52756 Nr: 1965-44.2013.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janio Alves Silva, Silvana Gregório Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Amorim Furtado, Osvaldo Lopes, 

Adalton Alves dos Santos, Evangelista Stellato, Fiorelo Narciso Amorim, 

Anderson Sergio dos Santos, Ignes Pazinato, Ledi João Passinato, Sandra 

Maria Ortiz Passinato, Sueli de Andrade, Eliane Terezinha Passinato dos 

Santos, Paulinho José Passinato, Paulo Leoncio Amorim dos Santos, Sheila 

Gonçalves, Olavo Pedro Passinato, Isolda Sohafer Passinato, Ledo José 

Passinato, Cristina de Fátima Passinato, Paulo Afonso Vargas Loureiro, 

Moacir de Almeida Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Certifique-se se o Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado para 

manifestar o seu interesse no feito, conforme determinado em audiência 

de fl. 119.

2. Quanto à alegação de alienação do bem litigiosos, é necessária a 

concordância da parte adversa para que possa ingressar em juízo, nos 

termos do artigo 109, §1º do CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62341 Nr: 1604-56.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezailto Francisco Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EZAILTO FRANCISCO GOMES PEREIRA, 

Filiação: Lindinalva Francisca Pereira de Lima e Izaias Gomes Pereira, data 

de nascimento: 26/04/1992, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos do presente caderno investigativo 

que, no dia 12/6/2014, ppor volta das 22:00 horas, na Rua Laura Rocha, n. 

45, Bairro Rui Barbosa, neste município e Comarca de Paranatinga-MT, o 

denunciado EZAILTON FRANCISCO GOMES PEREIRA subtraiu, com 

destruição de obstáculo, para proveito próprio, um aparelho de som marca 

Toshiba, pertencente à vítima Raimunda Miranda Cerqueira,a valiado em R$ 

749,00. Segundo se evola dos autos, o denunciado aproveitando-se de 

que a vítima encontrava-se viajando, foi até a residência dela, vindo 

arrombar a porta e subtrais um aprelho de som. Interrogado na Delegacia 

de Polícia, o denunciado confessou a autoria criminosa.

Despacho: AÇÃO PENAL Nº 1604-56.2015.811.0044 - CÓDIGO Nº 

62341.VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.Tendo em vista o teor da certidão 

de fls. 55 e o requerimento formulado pelo representante do Ministério 

Público (fl. 56), CITE-SE o acusado EZAILTO FRANCISCO GOMES 

PEREIRA, via edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo 

Penal, para responder a acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) 

dias.Decorrido o prazo, se o acusado, citado por edital, não comparecer 

em juízo, nem constituir advogado, DECLARO, desde já, a suspensão do 

processo e do curso do prazo prescricional, com amparo no artigo 366 do 

Código de Processo Penal. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se.Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.ANA CRISTINA SILVA 

MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 17 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66489 Nr: 241-97.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla de Jesus Hutim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLA DE JESUS HUTIM, Cpf: 

03641753112, Rg: 2174893-4, Filiação: Lidervan Hutim dos Passos e 

Divina de Jesus Ferreira, data de nascimento: 27/11/1988, brasileiro(a), 

natural de Goiânia-GO, solteiro(a), do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "... No dia 22 de janeiro de 2016, por volta das 14:00 

horas, na Rua 10 de Maio, n. 73, Bairro: Centro, nesse município de 

Paranatinga-MT,a denunciada CARLA DE JESUS HUTIM adquiriu, em 

proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime, melhores 

detalhados às fls. 25-IP. Segundo consta do presente procedimento 

investigatório, na data supramencionada, Chirley Santos de Melo acionou a 

Polícia Militar, pois haviam furtado vários objetoos de sua residência, 

afirmando que uma de suas vestes (substraída de sua casa) estava 

sendo usada pela denunciada. Diante dos fatos, os policiais se 

deslocaram até a residência da denunciada e obtiveram êxito em localizar 

os objetos furtados.Perante a Autoridade Policial a denunciada informou 

que adquiriu os objetos de uma pessoa chamada " Ditinho", pelo montante 

R$ 300,00 (trezentos reais) e que desconfioi que eram produtos de furto. 

Em seguida, todos os objetos apreendidos foram entregues à vítima, 

confomre termo de entrega ."

Despacho: AÇÃO PENAL Nº 241-97.2016.811.0044 - CÓDIGO Nº 

66489.VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.Tendo em vista o teor da certidão 

de fls. 75-v e o requerimento formulado pelo representante do Ministério 

Público (fl. 77), CITE-SE a acusada CARLA DE JESUS HUTIM, via edital, 

nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, para responder a 

acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o prazo, se o 

acusado, citado por edital, não comparecer em juízo, nem constituir 

advogado, DECLARO, desde já, a suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional, com amparo no artigo 366 do Código de Processo 

P e n a l .  E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o .  À s  p r o v i d ê n c i a s . 

Cumpra-se.Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.ANA CRISTINA SILVA 

MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 17 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83048 Nr: 3791-66.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson John Moraes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELSON JOHN MORAES DA SILVA, Cpf: 

03618195109, Rg: 25221049, Filiação: Galdino Moraes da Silva e Edite 

Martins da Silva, data de nascimento: 16/07/1990, brasileiro(a), natural de 
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Alto Paraguai-MT, solteiro(a), garçom, Telefone 66 992807132. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: AÇÃO PENAL Nº 3791-66.2017.811.0044 - CÓDIGO Nº 

83048.VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.Tendo em vista o teor da certidão 

de fls. 26 e o requerimento formulado pelo representante do Ministério 

Público (fl. 32), CITE-SE o acusado VANDERLEI SPESIA, via edital, nos 

termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, para responder a 

acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o prazo, se o 

acusado, citado por edital, não comparecer em juízo, nem constituir 

advogado, DECLARO, desde já, a suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional, com amparo no artigo 366 do Código de Processo 

P e n a l .  E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o .  À s  p r o v i d ê n c i a s . 

Cumpra-se.Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.ANA CRISTINA SILVA 

MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 17 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78166 Nr: 1363-14.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio de Souza Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO DE SOUZA GOMES, Cpf: 

02789238103, Rg: 19397772-0, Filiação: Vera Lucia de Souza Gomes e 

Antonio José Caetano Gomes, data de nascimento: 01/12/1988, 

brasileiro(a), natural de Colider-MT, convivente, vaqueiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "... CONSTA do incluso inquérito Policial que, no dia 19 

de abril de 2017, por volta das 13:20 horas, na Avenida Bandeirantes, 

Centro, neste Município de Paranatinga, o acusado Fabio de Souza Gomes 

portava arma de fogo de uso permitido, 1 revólver, calibre 32, em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo se evola 

dos autos, na ocasião dos fatos, a guarnição da Polícia militar foi acionada 

via 190, para atender uma denúncia anônima de que na Viação Sol 

nascente havia um homem portando uma arma. Os policiais se deslocaram 

imediatamente para o local e, ao chegarem,s e depararam com o suspeito 

portando uma mochila e um saco branco, comportando-se de forma 

suspeita. Diante disso, os policiais realizaram a abordagem do acusado e 

nos seus pertences encontraram o armamento.

Despacho: AÇÃO PENAL Nº 1363-14.2017.811.0044 - CÓDIGO Nº 

78166.VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.Tendo em vista o teor da certidão 

de fls. 70 e o requerimento formulado pelo representante do Ministério 

Público (fl. 72), CITE-SE o acusado FABIO DE SOUZA GOMES, via edital, 

nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, para responder a 

acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o prazo, se o 

acusado, citado por edital, não comparecer em juízo, nem constituir 

advogado, DECLARO, desde já, a suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional, com amparo no artigo 366 do Código de Processo 

P e n a l .  E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o .  À s  p r o v i d ê n c i a s . 

Cumpra-se.Paranatinga/MT, 11 de outubro de 2018.ANA CRISTINA SILVA 

MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 17 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54297 Nr: 3090-47.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neura Silva do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – Suspensão

 Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e artigo 

1.238 da CNGC/MT, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que 

permaneçam suspensos até 27/12/2018, conforme o pedido da parte 

exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 90417 Nr: 2746-90.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT, KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - 

OAB:23083/O/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o advogado do réu para apresentar 

alegações finais, no prazo legal.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000425-31.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE BORGES SOARES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000425-31.2018.8.11.0023 Valor da causa: $12,678.19 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO, Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Endereço: 

AVENIDA MARECHAL RONDON, 41, CENTRO, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVIANE BORGES SOARES Endereço: 

AV. LIONS INTERNACIONAL, 57, CENTRO ANTIGO, PEIXOTO DE AZEVEDO 

- MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para efetuar o pagamento de 1(uma) diligência do senhor Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 120,00 (Cento de vinte reais), no prazo de 10(dez) 

dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal 

de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/intimação, com posterior remessa do comprovante aos autos. 

Peixoto de Azevedo - MT, 17 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000526-68.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FIDELIS SOUSA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000526-68.2018.8.11.0023 Valor da causa: $127,011.71 ESPÉCIE: 

[ACESSÃO]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL 

S.A Endereço: Inexistente, BLO C,LT32,QD1, setor bancário sul, edificio 

sede III, Inexistente, BRASÍLIA - DF - CEP: 70089-900 POLO PASSIVO: 

Nome: FRANCISCO FIDELIS SOUSA Endereço: PA CACHIMBO II, S/N, 

TRAVESSAO 07, ZOAN RURAL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para 

efetuar o pagamento de 1(uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 724,30 (setecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), 

no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível 

no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line 

– diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento 

do mandado de citação/intimação, com posterior remessa do comprovante 

aos autos. Peixoto de Azevedo - MT , 17 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000537-97.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. ROSSETTO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VANDERLEI MANOEL ROSSETTO (EXECUTADO)

PEDRO ROSSETTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000537-97.2018.8.11.0023 Valor da causa: $66,333.10 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A, S/N, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: V. M. ROSSETTO & CIA 

LTDA - ME Endereço: Rua Lions Internaciona, 275, CENTRO, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: PEDRO ROSSETTO Endereço: 

Rua Lions Internacional, 275, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 Nome: VANDERLEI MANOEL ROSSETTO Endereço: Rua Lions 

Internacional, 275, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 1(uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 160,00 (cento e sessenta reais), no prazo de 10(dez) dias, mediante 

guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/intimação, com posterior remessa do comprovante aos autos. 

Peixoto de Azevedo - MT, 17 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000611-54.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE MATUPA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JJ MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 
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ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000611-54.2018.8.11.0023 Valor da causa: $2,380.15 ESPÉCIE: 

[Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

MUNICIPIO DE MATUPA Endereço: Avenida HERMÍNIO OMETTO, 101, 

ZE-022, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 POLO PASSIVO: Nome: JJ 

MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS EIRELI - ME Endereço: BR 163, 

KM 1034, COMUNIDADE BEIRA RIO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para 

efetuar o pagamento de 1(uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 40,00 - (quarenta reais), no prazo de 10(dez) dias, mediante 

guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/intimação, com posterior remessa do comprovante aos autos. 

Peixoto de Azevedo - MT , 17 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000638-37.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPAMPA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

LUCIANA AGNER GALLO (REQUERIDO)

RUDIAR RIVERO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000638-37.2018.8.11.0023 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [CITAÇÃO]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT Endereço: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN, 197, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: 

AGROPAMPA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME Endereço: Avenida 

PERIMETRAL SUDESTE, 12079, BENJAMIM RAISER, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 Nome: LUCIANA AGNER GALLO Endereço: MARINGA, 1150, 

MARINGA, SINOP - MT - CEP: 78559-076 Nome: RUDIAR RIVERO 

RODRIGUES Endereço: Avenida FIGUEIRAS, 643-A, TERREO, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-254 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da 

parte autora para efetuar o pagamento de 1(uma) diligência do senhor 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), no 

prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no 

site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de citação/intimação, com posterior remessa do comprovante 

aos autos. Peixoto de Azevedo - MT , 17 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000637-52.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. N. LOPES - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000637-52.2018.8.11.0023 Valor da causa: $107,727.59 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, 

S/N, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 POLO PASSIVO: Nome: G. N. LOPES - ME Endereço: AVENIDA 

LIONS INTERNACIONAL, 1665, 107, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora 

para efetuar o pagamento de 1(uma) diligência do senhor Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), no prazo de 10(dez) dias, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/intimação, com posterior remessa do comprovante aos autos. 

Peixoto de Azevedo - MT , 17 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86042 Nr: 2946-97.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA GALDINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, não logrou êxito a autora de demonstrar os requisitos do 

efetivo exercício da atividade rural em regime de economia familiar no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, não fazendo 

jus ao beneficio pleiteado.DispositivoAnte o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85456 Nr: 2490-50.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MOUSINHA DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fundamento no RE 631240, em que o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu, com a característica de repercussão geral, a necessidade de 

prévio requerimento administrativo para o ajuizamento das ações que 

visam à concessão do benefício previdenciário, estabelecendo as regras 

de transição, nos casos de processo em trâmite, determino a suspensão 

do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que a parte autora ingresse 

com o respectivo pedido.Após, com a demonstração do requerimento, 

concedo à parte requerida o prazo de 90 (noventa) dias para 

manifestação quanto ao pedido formulado e voltem para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76732 Nr: 470-23.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523, MIDIÃ CARBO FERNEDA BORGUETTI - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos 

índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da 

cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome da Segurada: MARIA PEREIRA 

MENDES;2.Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA;3.Data do início do 

benefício: 27/04/2015 (fl. 36);4.Renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-beneficio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83765 Nr: 1383-68.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos 

índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da 

cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome da Segurada: EDINEIA DA SILVEIRA;2.Benefício 

concedido: AUXÍLIO-DOENÇA;3.Data do início do benefício: 27/4/2017 (fls. 

30);4.Renda mensal inicial: 91% do salário-de-beneficio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84950 Nr: 2152-76.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARQUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, no caso concreto, os elementos colacionados aos autos 

demonstram que a parte autora não comprovou os requisitos necessários 

para a concessão da pensão previdenciária. Desta forma, a requerente 

não faz jus ao benefício previdenciário pleiteado.Dispositivo:Ante o 

exposto, julgo improcedente o pedido inicial e extingo o feito com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84952 Nr: 2154-46.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, não logrou êxito a autora de demonstrar os requisitos do 

efetivo exercício da atividade rural em regime de economia familiar no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, não fazendo 

jus ao beneficio pleiteado.DispositivoAnte o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50.Em atenção ao artigo 496, § 3º, do Código de 

Processo Civil, deixo de remeter os autos a instância superior para 

reexame necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83692 Nr: 1342-04.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARBES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 642 de 949



DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, no caso concreto, ausente a união estável quando do 

falecimento da instituidora, frustra-se a presunção de dependência 

econômica do autor, inviabilizando-se, por consequência, o deferimento da 

pensão.Dispositivo:Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e 

extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78719 Nr: 1698-33.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOINA APARECIDA NICLEVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, no caso concreto, a instrução demonstrou que a parte autora 

não exerceu o trabalho rural, na forma de regime de economia familiar, no 

período disposto na legislação previdenciária, não fazendo jus ao 

benefício pleiteado.DispositivoAnte o exposto, julgo improcedente o pedido 

inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84750 Nr: 2013-27.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GRISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, não logrou êxito a autora de demonstrar os requisitos do 

efetivo exercício da atividade rural em regime de economia familiar no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, não fazendo 

jus ao beneficio pleiteado.DispositivoAnte o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85083 Nr: 2237-62.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEURI JOSE DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - 

OAB:MT 16.582-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo:Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao 

pagamento da aposentadoria por idade ao Requerente CLEURI JOSÉ DE 

FARIA, equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data 

indeferimento do requerimento administrativo (03/04/2017).Extingo o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76259 Nr: 109-06.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, seguindo orientação doutrinária e jurisprudencial dominante, por 

se tratar a competência delegada da justiça federal de matéria de exceção 

expressamente prevista no Corpo da Constituição, deve ser interpretada 

restritivamente, de maneira que qualquer outra interpretação estaria 

ferindo de plano a Carta Suprema que não faz constar a previsão de 

competência federal delegada para comarca diversa à residência da 

autora.Assim, como a parte requerente tem seu domicilio no Município de 

TERRA NOVA DO NORTE/MT entendo que esta Comarca de Peixoto de 

Azevedo/MT é incompetente para processar e julgar a presente ação 

previdenciária, pois o conjunto probatório constante nos autos informa 

TERRA NOVA DO NORTE/MT, como domicilio do segurado, considerando o 

teor de fls. 54.Aliás, o presente caso revela competência absoluta e, por 

isso, improrrogável, podendo ser levantada por qualquer das partes, 

terceiro interessado, Ministério Público ou reconhecida de ofício pelo Juiz. 

Portanto, este Juízo não é competente para processar e julgar a presente 

ação, e por tratar-se de competência absoluta, geradora de nulidade dos 

atos processuais, admissível seu reconhecimento de ofício e em qualquer 

tempo ou grau de jurisdição. Como é cediço, as normas de competência 

ratione personae são disposições de imperatividade absoluta, razão pela 

qual não podem nem as partes nem o juízo transgredi-las, derrogá-las ou 

afeiçoá-las à sua vontade, visto que subjacentes a elas há uma ordem 

pública que transcende a esfera de interesses das partes em 

conflito.Ante todo o exposto, DECLARO a incompetência absoluta deste 

Juízo singular para o processamento e julgamento do pedido e, preclusas 

as vias recursais, determino a remessa dos autos para Comarca de 

TERRA NOVA DO NORTE/ MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74170 Nr: 2391-51.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO AGUIAR SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, comprovados os requisitos estabelecidos na Lei 

8.742/1993, c/c art. 203, inc. V da Constituição Federal, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS ao autor o benefício de amparo social à pessoa 

portadora de deficiência, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, desde 

a data do requerimento administrativo, corrigido monetariamente a partir do 

vencimento de cada parcela, utilizando-se dos índices de correção 

monetária de acordo com os respectivos períodos de vigência, conforme 

Lei nº. 6899/91 e o Decreto nº. 86.649/81 e em consonância com a Súmula 

148 do STJ. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: SILVANO AGUIAR SOUZA; 

2.Benefício concedido: Amparo social ao deficiente;3.Data do início do 

benefício: A partir do requerimento administrativo (15/02/2014, fl. 

63);4.Renda mensal inicial: 1 (um) salário míniExtingo o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72832 Nr: 1550-56.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MAURICIO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 
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mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos 

índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da 

cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome do Segurado: JOSÉ MAURICIO DE 

MORAES;2.Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇ;3.Data do início do 

benefício: 02/10/2014 (fl. 314.Renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-beneficio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73729 Nr: 2081-45.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAURO CARDOSO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, comprovados os requisitos estabelecidos na Lei 

8.742/1993, c/c art. 203, inc. V da Constituição Federal, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS ao autor o benefício de amparo social à pessoa 

portadora de deficiência, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, desde 

a data do requerimento administrativo, corrigido monetariamente a partir do 

vencimento de cada parcela, utilizando-se dos índices de correção 

monetária de acordo com os respectivos períodos de vigência, conforme 

Lei nº. 6899/91 e o Decreto nº. 86.649/81 e em consonância com a Súmula 

148 do STJ. A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentenç1.Nome do Segurado: ANTÔNIO MAURO CARDOSO 

SOARE2.Benefício concedido: Amparo social ao deficie3.Data do início do 

benefício: A partir do requerimento administrativo (16/3/2015, fl. 

63);4.Renda mensal inicial: 1 (um) salário míniExtingo o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86521 Nr: 3284-71.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA DO CARMO NOBRE - COMERCIO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR proposta por ZÉLIA DO CARMO 

NOBRE – COMÉRCIO - ME em face do ESTADO DE MATO GROSSO.Com a 

inicial vieram os documentos de fls. 17/65.Apesar de intimada, a parte 

autora não providenciou o recolhimento das custas judiciais, conforme 

certidão de fl. 68.

É o sucinto relatório. Decido.Desta feita, ao caso aplica-se a providência 

prevista no artigo 290 do Código de Processo Civil, haja vista que se trata 

de prazo peremptório.Esta decisão considera o inequívoco desinteresse 

da parte no prosseguimento da causa, bem como o devido processo legal, 

haja vista a intimação da parte autora que não providenciou o recolhimento 

das custas iniciais no prazo legal.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com fulcro no artigo 330, inciso 

IV, do Código de Processo Civil e, por consequência, julgo extinto o feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

código, e determino o cancelamento da distribuição, conforme autorização 

do artigo 290 da lei processual civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37335 Nr: 506-12.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por MARIA DE SOUZA 

SILVA em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada 

efetuou o pagamento do débito devido, conforme certidão de fl. 143.É o 

relatório. Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou 

integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, 

consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o 

exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26046 Nr: 762-57.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por MARIA DE SOUZA 

PEREIRA em face do INSS.

No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito devido, conforme certidão de fl. 166.

É o relatório. Decido.

Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O 

feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37647 Nr: 859-52.2009.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por RAIMUNDA MARIA 

PEREIRA em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito devido, conforme certidão de fl. 

146.É o relatório. Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou 

integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, 

consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o 

exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73100 Nr: 1717-73.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO VIEIRA DE MORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por BERNARDO VIEIRA 

DE MORAES em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito devido, conforme certidão de fl. 

112.É o relatório. Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou 

integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, 

consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o 

exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26868 Nr: 1520-36.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVO SANDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por IVO SANDER em 

face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito devido, conforme certidão de fl. 171.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. Extingue-se a 

execução quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26557 Nr: 1219-89.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE MELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por ANTÔNIA DE MELO 

SILVA em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada 

efetuou o pagamento do débito devido, conforme certidão de fl. 166.É o 

relatório. Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou 

integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, 

consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o 

exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 30141 Nr: 1386-72.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA FERREIRA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, ANDRE OVELAR - OAB:8.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por MARIA BENEDITA 

FERREIRA CAVALCANTE em face do INSS.No decorrer do procedimento, 

a parte executada efetuou o pagamento do débito devido, conforme 

certidão de fls. 147/148.É o relatório. Decido.Como se depreende dos 

autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, 

alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil:“Art. 924. Extingue-se a execução quando:II – a obrigação 

for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, 

declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60563 Nr: 354-56.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIRÇO ARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por ADIRÇO ARDT em 

face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o 

pagamento do débito devido, conforme alvará de fl. 209/211.É o relatório. 

Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a 

dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a 

regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. Extingue-se a 

execução quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo 

o pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80186 Nr: 2585-17.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade (fl. 77), recebo a apelação, 

observando-se, quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código 

de Processo Civil.Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a 

sentença por seus próprios fundamentos.Desta forma, havendo 

contrarrazões (fl. 79/v), remetam-se com as nossas homenagens de 

estilo, ao Egrégio Tribunal Regional Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65221 Nr: 2480-45.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO VIEIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 117/119, vez que existe 

concordância por parte do executado, conforme fl. 126/V.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 
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exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67019 Nr: 879-67.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA TEIXEIRA MAUTIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 94, vez que existe concordância 

por parte do executado, conforme fl. 100.2. Expeça-se o competente RPV, 

nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça 

Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da 

Constituição Federal.Anoto que no precatório deverá ser informado o 

montante a ser requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim 

de evitar eventuais prejuízos a exequente.3. Desta feita, expeça-se o 

competente precatório, a fim de que efetue o seu pagamento nos termos 

do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda parte, do CPC.4. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, momento em que a parte exequente deverá 

impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de 

eventual satisfação integral de seu crédito para fins de extinção da 

execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42583 Nr: 759-29.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63861 Nr: 946-66.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 100, vez que existe 

concordância por parte do executado, conforme fl. 103/V.2. Expeça-se o 

competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do 

Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o 

pagamento por intermédio do Desembargador Federal Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 

100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no precatório deverá ser 

informado o montante a ser requisitado e a data da última atualização de 

crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a exequente.3. Desta feita, 

expeça-se o competente precatório, a fim de que efetue o seu pagamento 

nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda parte, do CPC.4. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63851 Nr: 936-22.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 96/97, vez que existe 

concordância por parte do executado, conforme fl. 101.2. Expeça-se o 

competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do 

Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o 

pagamento por intermédio do Desembargador Federal Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 

100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no precatório deverá ser 

informado o montante a ser requisitado e a data da última atualização de 

crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a exequente.3. Desta feita, 

expeça-se o competente precatório, a fim de que efetue o seu pagamento 

nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda parte, do CPC.4. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60489 Nr: 272-25.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARQUITA MOHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 85/86, vez que existe 

concordância por parte do executado, conforme fl. 89/v.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que 

a parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85444 Nr: 2483-58.2017.811.0023

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a petição de fls. 37/38, CORRIJO, DE OFÍCIO, o erro material 
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contido na decisão de fl. 36 para constar:“(...) Ante o exposto, DEFIRO o 

pedido formulado na inicial para que seja expedido em favor de MAGNA 

ANDRADE SOARES e CARLOS MAGNO ANDRADE SOARES, o 

competente alvará judicial para o levantamento dos valores depositados 

nas contas corrente n. 8960 da agência n. 5916-1 e conta corrente 7201 

da agência 3931 do Banco do Brasil S/A, em nome do de cujus MANOEL 

ALVES SOARES – CPF: 091.967-142-04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91043 Nr: 1991-32.2018.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE BARTELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE-MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CABRAL OLIVEIRA - 

OAB:23125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento das custas iniciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85515 Nr: 2537-24.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA PEREIRA DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, não logrou êxito a autora de demonstrar os requisitos do 

efetivo exercício da atividade rural em regime de economia familiar no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, não fazendo 

jus ao beneficio pleiteado.DispositivoAnte o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 25957 Nr: 805-91.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DJANIRA CANDIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por DJANIRA CANDIDA 

DE SOUZA em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito devido, conforme alvará de fl. 

214.É o relatório. Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou 

integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, 

consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o 

exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79179 Nr: 1954-73.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa Contra 

Devedor Solvente proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICREDI 

NORTE MT, em face de ROBSON SILVA DE OLIVEIRA.

No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito perquirido, conforme fl. 41.

 É o relatório. Decido.

Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O 

feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80164 Nr: 2573-03.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDIA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Assistente Social credenciada para realização de Estudo 

Social na família da parte autora, devendo informar sua renda per capta e 

os dados pessoais de toda família, tais como: RG e CPF, no prazo de 60 

(sessenta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 24025 Nr: 155-44.2006.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por OLINDA CARLOS DA 

SILVA em face do INSS.

No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito devido, conforme alvará de fl. 199.

É o relatório. Decido.

Como se depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O 

feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Ante o exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Na mesma oportunidade, determino o cancelamento do precatório de fl. 

194.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76260 Nr: 110-88.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos 

índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da 

cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome do Segurado: MANOEL LOPES DOS 

SANTOS;2.Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA;3.Data do início do 

benefício: 28/4/2015 (fl. 31);4.Renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-beneficio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81883 Nr: 95-85.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDADS, CRISTIANE CABRAL DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Assistente Social credenciada para realização de Estudo 

Social na família da parte autora, devendo informar sua renda per capta e 

os dados pessoais de toda família, tais como: RG e CPF, no prazo de 60 

(sessenta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84697 Nr: 1982-07.2017.811.0023

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GILZA PEREIRA DE SOUZA, EDINALVA LIMA, 

MARIA ANTONIA PEREIRA SOUSA, GILMAR PEREIRA DE SOUSA, ANDRE 

SILVA DE SOUZA, VALDIRENE PEREIRA DE SOUZA LAVALLl, 

FRANCISCO DA SILVA, FRANCISCA DAMASCENO DE ANDRADE, MARIA 

NAICE PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA EM AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA proposta por MARIA GILZA PEREIRA DE SOUSA, EDINALVA 

LIMA e OUTROS em face de TELEXFREE.Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 08/14.Apesar de intimada, a parte autora não 

providenciou o recolhimento das custas judiciais, conforme certidão de fl. 

19.É o sucinto relatório. Decido.Desta feita, ao caso aplica-se a 

providência prevista no artigo 290 do Código de Processo Civil, haja vista 

que se trata de prazo peremptório.Esta decisão considera o inequívoco 

desinteresse da parte no prosseguimento da causa, bem como o devido 

processo legal, haja vista a intimação da parte autora que não 

providenciou o recolhimento das custas iniciais no prazo legal.Ante o 

exposto, indefiro a petição inicial, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do 

Código de Processo Civil e, por consequência, julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo código, 

e determino o cancelamento da distribuição, conforme autorização do 

artigo 290 da lei processual civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71962 Nr: 954-72.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEI CONCEIÇÃO SILVA KLAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:16943-A/MT

 Na forma do artigo 523 do CPC, intime-se a executada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo, devendo comprovar o prévio recolhimento das 

taxas previstas no art.2º, inciso XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas 

por cada diligência a ser efetuada.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 34531 Nr: 807-90.2008.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIV:Desta feita, ante as irregularidades constatadas no cálculo 

exequendo, ACOLHO os embargos à execução manejados pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS reconhecendo que há excesso na 

execução eis que os cálculos apresentados pela parte autora não estão 

em consonância com os termos dispostos nesta decisão e, para tanto, 

homologo o cálculo de fls. 188/189 eis que já incluídos os honorários 

advocatícios.Preclusa esta decisão, expeça-se o competente Requisitório 

de Pequeno Valor - RPV-, nos termos da Resolução nº. 168, de 

05/12/2011, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Anoto que no RPV 

deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da última 

atualização do crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a 

parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39959 Nr: 569-03.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, ante as irregularidades constatadas no cálculo exequendo, 

ACOLHO os embargos à execução manejados pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS reconhecendo que há excesso na execução eis que 

os cálculos apresentados pela parte autora não estão em consonância 

com os termos dispostos nesta decisão e, para tanto, homologo o cálculo 

de fls. 182/183 eis que já incluídos os honorários advocatícios.Preclusa 

esta decisão, expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos da Resolução nº. 168, de 05/12/2011, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 
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intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.Anoto que no RPV deverá ser informado o montante 

a ser requisitado e a data da última atualização do crédito, a fim de evitar 

eventuais prejuízos a exequente.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

momento em que a parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 

(cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação integral de 

seu crédito para fins de extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65263 Nr: 2523-79.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA FARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fl. 90/v (R$ 8.042,47), diante da 

concordância da exequente, conforme fl. 95.

2. Expeça-se o competente precatório, nos termos da Resolução nº. 438, 

de 30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.

Anoto que no precatório deverá ser informado o montante a ser 

requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim de evitar 

eventuais prejuízos a exequente.

3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que efetue o 

seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda parte, do 

CPC.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40148 Nr: 760-48.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO JUNIOR GOMES DA SILVA, JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estabelece o art. 112 da Lei 8.213/1991 que os valores não recebidos em 

vida pelo de cujus devem ser pagos aos seus dependentes habilitados à 

pensão por morte ou, não os havendo, aos seus sucessores, na forma da 

lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.

 Apesar de o direito da aposentadoria não se transmitir aos herdeiros, 

persiste, entretanto, o interesse quanto aos créditos pretéritos (TRF da 1ª 

Região – AC 0010630-57.2007.4.01.9199/MG, Rel. Juíza Federal Rogéria 

Maria Castro Debelli (Conv.), Segunda Turma, e-DJF1 p. 465 de 

19/11/2010).Dessa forma, como a parte autora fazia jus ao benefício de 

aposentadoria rural, no valor de um salário mínimo, os herdeiros 

habilitados (fls. 284/308) têm direito ao pagamento dos créditos pretéritos, 

retroativos.Diante da habilitação de fls. 172/176, determino a expedição de 

novo alvará em nome de JEFERSON GOMES DA SILVA, para o 

levantamento dos valores depositados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81778 Nr: 22-16.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA VIANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APA-AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Trata-se de ação de reparação de danos morais e materiais, proposta 

pela parte autora objetivando condenação do requerido em razão de 

inexistência de débito. As partes são legítimas, capazes e estão 

devidamente representadas. Declaro o feito saneado.Considerando que a 

lide se reduz a eventual inexistência de débito e o corte de fornecimento 

de serviço de água pela Requerida.Fixo os pontos controvertidos:

I – Existência de vazamento no imóvel da parte Autora (ônus da 

Requerida):

II – Intimação prévia com o aviso do corte em razão de falta de pagamento 

(ônus da Requerida);III – Protocolo administrativo de reclamação ou 

qualquer outro meio extrajudicial de reclamação referente ao valor da 

conta de água (Ônus da Autora);

Defiro a produção de prova documental e testemunhal, eventual prova 

pericial demandará as partes a indicação dos fundamentos e necessidade 

para averiguação.

I - Intimem-se as partes para indicarem querendo as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento antecipado da lide;

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79192 Nr: 1965-05.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO UMBELINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1127-14.2006.811.0023

Código nº 7432

D E C I S Ã O

Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não quitou 

a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO 

O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.

Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, o BLOQUEIO 

RESTOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, conforme extrato em anexo.

Assim, efetivado o bloqueio com sucesso, que valerá como auto de 

penhora, intime-se o executado, acerca da penhora nos termos do art. 

841, § 1º e 2º, do CPC.

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em 10 dias. Não havendo impugnação, certifique-se e diga o 

exequente em 05 dias.

Transcorrido o prazo sem impugnação e requerendo o autor o 

levantamento do montante, fica desde já autorizado, cabendo à Gestora 

Judiciária conferir a existência de poderes especiais para receber e dar 

quitação.

Sem prejuízo de tais providências, considerando que o bloqueio de contas 

não foi suficiente para quitação da dívida, defiro o pedido de certidão 

representativa do crédito para fins de remessa aos órgãos de proteção ao 

crédito – SPC, SERASA e/ou PROTESTO.

Desta forma, intime-se o exequente para apresentar o cálculo da dívida 

devidamente atualizada, descontando os valores bloqueados via Bacenjud 

(R$302,07), no prazo de 10 (dez) dias.

Apresentado o cálculo devidamente atualizado, expeça-se certidão de 

dívida ativa em desfavor da parte executada devendo o próprio título ser 

protestado sob a responsabilidade do exequente (artigo 517, § 1º c/c § 3º 

do artigo 782, ambos do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62184 Nr: 2142-08.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR ROMANO SERVIÇOS ME, VLADIMIR 

ROMANO, WALDEMIR DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 62184

D E C I S Ã O

Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não quitou 

a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO 

O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.

Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, O BLOQUEIO 

RESTOU IRRISÓRIO, insuficiente sequer para o pagamento das custas, 

consoante comprovante em anexo.

Desta forma, intime-se a parte autora para manifestação, em 5 (cinco) 

dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60892 Nr: 735-64.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: J. DE PAULA E CIA LTDA - ME, JESSICA CARLA DE 

PAULA, CARLOS RODRIGUES DE PAULA, WELLINGTON DE PAULA, 

JEFFERSON DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Código nº 60892

D E C I S Ã O

Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não quitou 

a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO 

O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.

Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, O BLOQUEIO 

RESTOU FRUSTRADO, consoante comprovante em anexo.

Desta forma, intime-se a parte autora para manifestação, em 5 (cinco) 

dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63896 Nr: 985-63.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASCIMENTO SILVA RODRIGUES GOMES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 63896

D E C I S Ã O

Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não quitou 

a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO 

O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.

Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, O BLOQUEIO 

RESTOU FRUSTRADO, consoante comprovante em anexo.

Desta forma, intime-se a parte autora para manifestação, em 5 (cinco) 

dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64878 Nr: 2109-81.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO APARECIDO GONÇALVES, JOAO 

PAULINO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 64878

D E C I S Ã O

Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não quitou 

a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO 

O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.

Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, O BLOQUEIO 

RESTOU FRUSTRADO, consoante comprovante em anexo.

Desta forma, intime-se a parte autora para manifestação, em 5 (cinco) 

dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37165 Nr: 390-06.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC/S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER SAMUEL PEDROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:12330-A/MS, CRISTIAN MIGUEL - OAB:53828, CRISTIANE 

BELINATI GARCIA LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 37165

D E C I S Ã O

Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não quitou 

a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO 

O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.

Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, O BLOQUEIO 

RESTOU FRUSTRADO, consoante comprovante em anexo.

Desta forma, intime-se a parte autora para manifestação, em 5 (cinco) 

dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de outubro de 2018.
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Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87898 Nr: 4242-57.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC/S. A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MANOEL ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de VANDERLEI MANOEL 

ROSSETTO.No decorrer do procedimento, a parte autora informou não ter 

mais interesse no prosseguimento do feito, postulando pela extinção nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil (fls. 29).Tendo 

em vista a manifestação de fl. 29, extingo o feito sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84371 Nr: 1778-60.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:23920/O, SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BV 

FINANCEIRA S/A em face de CLEUNICE PREUSSEK SANDRI ME.No 

decorrer do procedimento, a parte autora informou não ter mais interesse 

no prosseguimento do feito, postulando pela extinção nos termos do artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil (fls. 39).Relatei. DECIDO.Tendo 

em vista a manifestação de fl. 39, extingo o feito sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90168 Nr: 1423-16.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON FONSECA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de EVERSON 

FONSECA DE ALMEIDA.No decorrer do procedimento, a parte autora 

informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, postulando 

pela extinção nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil (fls. 40).

Relatei. DECIDO.Tendo em vista a manifestação de fl. 40, extingo o feito 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil.Sem custas e honorários.Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78071 Nr: 1322-47.2016.811.0023

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BRAZ DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1322-47.2016.811.0023

Código nº 78071

D E S P A C H O

A parte autora requereu a realização de pesquisas junto aos sistemas 

disponibilizados pelo TJMT visando a localização de endereço da parte 

requerida.

Defiro o pedido.

Juntem-se os extratos pesquisados nos sistemas SIEL, INFOJUD e 

RENAJUD.

Intime-se a parte autora para manifestação, bem como dar andamento no 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73478 Nr: 1942-93.2015.811.0023

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREVIPAZ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, GETULIO ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A, LUIZ ANTONIO DA 

SILVA, CRISTINA SPRIZÃO PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Albert Schmidt - 

OAB:MT/8091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 AUTOS nº. 1942-93.2015.811.0023 (Código: 73478)

Vistos.

 Inicialmente, cumpre asseverar que as autarquias estão isentas de 

pagamento das custas processuais, verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – ORDINÁRIA DE REVISÃO DE VALORES 

CUMULADA COM DANOS MORAIS– FORNECIMENTO SUSPENSO– 

FATURAS ABUSIVAS-CONDENAÇÃO POR DANO MORAL MINORADA- 

AUTARQUIA PÚBLICA MINICIPAL- CUSTAS- ISENÇÃO- HONORÁRIOS 

ADVOCATICIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Inclusão do nome da apelada nos órgãos de inadimplente é suficiente para 

configurar o dano moral alegado e ensejar a respectiva condenação em 

dano moral. Autarquia pública municipal é isenta do pagamento de custas, 

conforme o item 2.14.5 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cabível, todavia, 

a sua condenação em honorários advocatícios, fixados de acordo com o 

artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil. (Ap 134176/2013, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/03/2014, Publicado no DJE 25/03/2014)

1. Certifique-se a apresentação da oposição nos autos principais (autos 

34982);

2. Cite-se o oposto HSBC – Bank Brasil S/A para, na pessoa de seus 

respectivos advogados, contestar o pedido no prazo comum de 15 

(quinze) dias;

3. Citem-se pessoalmente os opostos:

CRISTINA SPRIZÃO PONCE, via Cartas Precatórias nos seguintes 

endereços:

 3.1) Rua Santos Dumont, nº184, Macapá- Amapá;

3.2) Rua A, nº046, Centro, Alta Floresta – MT;

3.3) Prefeitura Municipal de Sinop-/MT;

LUIZ ANTONIO DA SILVA, no seguinte endereço: Rua Minas Gerais, 

nº104, centro Itumbiara – Goiás;

 Postergo a análise do pedido de liminar para após apresentação das 

contestações,

 Após, o cumprimento dos atos acima, voltem conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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Peixoto de Azevedo/MT, 19 de outubro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64108 Nr: 1248-95.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado à fl. 102/102 v (R$ 11.791,68), 

considerando o acordo consensual ajustado entre as parte e homologado 

às fls. 109/110.2. Expeça-se o competente Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV -, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da 

Constituição Federal.

 Anoto que no RPV deverá ser informado o montante a ser requisitado e a 

data da última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a 

parte exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67221 Nr: 1060-68.2014.811.0023

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO CASA MACRE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR, 

DAVANTEL MARCHIORI CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559, Ediel Fabian da Silva - OAB:14622

 Processo nº 1060-68.2014.811.0023

Código nº 67221

D E C I S Ã O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Executado, sob o 

fundamento de que há omissão na sentença proferida quanto ao 

arbitramento de honorários sucumbenciais.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Conforme prevê o artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo 

Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto 

ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento, e para corrigir erro material.

Inicialmente, no que tange à tempestividade, infere-se da certidão de 

fls.236 que a oposição dos presentes aclaratórios se deu dentro do prazo 

legal. Desta feita, CONHEÇO destes embargos de declaração porque 

tempestivos (artigo 1.023 do CPC).

Quanto ao mérito recursal, constato que realmente houve omissão no 

julgado no que tange aos honorários de sucumbência, ademais 

considerando que o feito foi contestado (fls.221-226), tudo nos termos do 

artigo 85, do CPC.

Posto isso, consoante o disposto nos artigos 494, inciso II; c/c 1.022, 

inciso II; e 85, todos do CPC, CONHEÇO do recurso e lhe DOU 

PROVIMENTO a fim de constar na sentença de fls.233 a condenação da 

autora em honorários de sucumbência, no montante que arbitro em 2 URH.

Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito informando da não mais 

subsistência da medida.

Permanecem inalterados, outrossim, os demais termos constantes da 

sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpram-se os demais atos.

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87119 Nr: 3712-53.2017.811.0023

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLFL, ACFL, NFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Marques Dos Santos 

- OAB:21.071/O

 FINALIDADE: Intimar a parte autoro para apresentar contrarrazões no 

prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80273 Nr: 2630-21.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ DE OLIVEIRA - PUBLICIDADES - ME, JEAN 

JACKER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2630-21.2016.811.0023

Código nº 80273

D E S P A C H O

A parte autora requereu a realização de pesquisas junto aos sistemas 

disponibilizados pelo TJMT a fim de obter informações sobre bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada.

Defiro o pedido.

Juntem-se os extratos pesquisados junto ao sistema RENAJUD.

No entanto, consoante consulta realizada por este Magistrado, verifico 

que os veículos localizados possuem ônus (restrição judicial), 

inviabilizando assim sua alienação em hasta pública, conforme 

comprovante em anexo.

Desta forma, intime-se o exequente para apresentar o cálculo da dívida 

devidamente atualizada, bem como dar andamento no feito, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se a localização de 

bens penhoráveis no arquivo provisório.

Intime-se.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-47.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO SENTENÇA Processo: 

1000314-47.2018.8.11.0023. REQUERENTE: ANTONIO PAULO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG Dispensado o relatório (art. 38, 
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"caput", da lei nº 9.099/95). ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA, devidamente 

qualificado, aforou o presente feito frente a BANCO BMG S.A. Ressai dos 

autos que a parte autora juntou pedido de desistência da ação (ID: 

6714942). A parte demandante, mesmo após ter havido a citação da parte 

demandada, requer a desistência do feito. O pedido encontra respaldo 

legal, uma vez que o reclamante pode desistir da ação sem anuência do 

requerido, mesmo quando já citado, caso dos autos. Neste sentido o 

Enunciado 90 do Fonaje – Fórum Nacional de Juizados Especiais: 

“Enunciado 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Ante ao exposto, 

em cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação 

de desistência da ação exteriorizada pela parte autora, em conseqüência 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na 

movimentação. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46878 Nr: 3542-29.2008.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Gaspar Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Carlos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano de Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente, intimo a parte autora na pessoa de seu advogado 

para efetuar a retirada do Formal de Partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81802 Nr: 4002-74.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Dias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola dos Produtores de Cana 

de Rio ranco - Ccoperb

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Tubino Silva - 

OAB:5239

 Intimo o executado na pessoa de seu advogado, para que em 15 dias 

efetue o pagamento do valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

devidamente atualizados e acrescido de juros de 1% a contar do transito 

em julgado dos autos, qual seja, 18/092018, conforme os termos do art.85, 

§16 e art.523 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88837 Nr: 743-03.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Soares Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente, intimo a parte autora na pessoa de seu advogado 

para manifestar-se acerca da Impugnação à Execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60056 Nr: 399-27.2011.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Maria de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Júlia Nascimento, Espólio de Roque 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Através da presente, intimo as partes para manifestarem acerca dos 

cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91561 Nr: 3063-26.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celenias Bernardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através do presente, intimo a parte autora na pessoa de seu advogado, 

para manifestar-se acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140331 Nr: 3846-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDO DANTAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 79. Este valor deverá 

ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais 

e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 137,76 

(cento e trina e sete reais e setenta e seis centavos) para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153057 Nr: 9446-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edson Thiener Juliano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 
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OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

554,66 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 35. 

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 420,36 

(quatrocentos e vinte reais e trinta e seis centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 134,30 (cento e trinta quatro reais e trinta centavos) 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166218 Nr: 3270-83.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Fernando da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A

 Recebo a inicial;

Defiro AJG;

CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para comparecerem à 

audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade de 

autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia.

Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou dos 

requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC.

As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou Defensor 

Público.

Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se assistida, 

pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por este 

mandado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153734 Nr: 9751-96.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA GOMES MIQUILINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora, para efetuar a execução de sentença ou requerer o 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161849 Nr: 1232-98.2018.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: andreia chapini de oliveira, Miene Chapini de Oliveira, 

Vanessa Chapini de Oliveira, AJCdO, Maria Ângela Chapini de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da justificativa apresentada, defiro o pedido de reconsideração e 

revogo a decisão de Ref: 44.

Intime-se o autor para que dê andamento no feito em dez dias, indicando 

ainda o endereço atualizado do inventariante.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130263 Nr: 8270-35.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINO GONCALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em virtude da devolução do Mandado, conforme referência 

31, abro vista dos autos ao requerente para manifestar acerca da certidão 

do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147013 Nr: 6590-78.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ FANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029, Ronaldo Moreira Dias - OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Certifico que o recurso de apelação juntado aos autos é tempestivo, 

sendo assim, abro vista à parte contrária para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166218 Nr: 3270-83.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Fernando da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A

 Certifico que, nesta data, Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

da sentença, conforme referência 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87574 Nr: 5276-39.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Marques da Silva, Edneia Amaral 

Tiburcio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154241 Nr: 10034-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Valdineia Aragão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria José de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, para que integrando a sentença de Ref: 28, 

determinar a partilha de maneira igualitária entre os herdeiros.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164357 Nr: 2306-90.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Maria Pimenta e Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moça Bonita Boutique Ltda - ME, Claiditon 

Miranda de Menezes, JOANA D'ARC MARTINS VITÓRIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SENILTON VICENTE DE SOUZA - 

OAB:4744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor quanto à petição de Ref: 41.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151801 Nr: 8785-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pouso de Miranda - 

OAB:MT 12.333

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor quanto Ref: 38.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100917 Nr: 2539-92.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO COMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inexistência de bens penhoráveis, mesmo em consulta ao 

Sistema Renajud, Suspenda-se nos termos do art.921 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 105725 Nr: 4454-79.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Vistos.

Dê-se vistas às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135434 Nr: 1655-92.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIK MOTOS LTDA - ME , Jonas Hotts Teixeira, Clotildes 

Caetano da Silva Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O, Éber dos Santos - OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor para que dê andamento ao feito em dez dias, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138427 Nr: 3040-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Santino Pincerato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao embargante.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 124109 Nr: 5439-14.2016.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO PEREIRA DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE DE LANA MARTINS DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Uemerfon Alves Ferreira - 

OAB:

 Vistos.

Intime-se o autor para que dê andamento ao feito em cinco dias, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163969 Nr: 2145-80.2018.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcelo Rodrigues de Freitas, SILVANA 

SOUZA FREITAS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR GARRASTAZU GOMES 

FERREIRA - OAB:14877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100145 Nr: 2148-40.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 655 de 949



 PARTE AUTORA: EDILAINE GRASIELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o autor para que, no prazo de cinco dias, dê 

andamento ao feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126583 Nr: 6508-81.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Nunes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinamérico Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

Outrossim, tratando-se de extinção sem resolução de mérito, poderá ser 

determinado a continuidade do presente feito desde que recolhidas as 

custas e taxas processuais, podendo essas ser recolhidas inclusive 

mediante depósito judicial em Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, em sua integralidade, eis que já decorrido o prazo total 

para parcelamento, conforme decisão de Ref: 71.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130591 Nr: 8403-77.2016.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Abadia Resende Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Anselmo Duarte Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDAIR CAPATTI DE AQUINO - 

OAB:2162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo de 90 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141619 Nr: 4319-96.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITANILSON FIGUEIREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

amparo assistencial ao autor em um salário mínimo mensal, a partir da data 

da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu primeiro, 

devendo perdurar por dois anos. Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo 

observar para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o 

réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo 

em 10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da 

Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença.Injustificado o reexame 

necessário, face ao valor da condenação e os demais consectários não 

excederem o montante estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado 

em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145709 Nr: 5996-64.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119181 Nr: 3257-55.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLIVIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102783 Nr: 3267-36.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SARMENTO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Maria Aparecida Sarmento Bezerra, já qualificado, ajuizou a presente ação 

para concessão de benefício de amparo assistencial ao deficiente, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS sustentando 

que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência 

do pedido.

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial.

Prova pericial e Estudo Social juntado aos autos.

É o relatório. Decido.

Os documentos que constam dos autos dispensam prova oral e, não 

havendo prova oral, e tendo as partes se manifestado acerca dos laudos 

juntados aos autos, são dispensáveis alegações finais.

Quanto ao mérito, o pedido é improcedente, diante da constatação de 

renda ‘per capita’ superior ao previsto no art. 20, §3º, da Lei n. 8742/93, 

senão vejamos:

 “Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

 (...)

§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 

1/4 (um quarto) do salário-mínimo.

 Dessa forma constata-se que a autora não preenche o requisito relativo à 

renda familiar. Constatou-se que a autora e a família possuem a renda 

estabelecida na lei como máximo, o que se depreende do Estudo Social 

realizado.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento.

 Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

 Sem custas ou honorários.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119274 Nr: 3280-98.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Simples Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145661 Nr: 5973-21.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Citado o executado impugnou os cálculos, sendo que o exequente 

concordou.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de Ref: 

80, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138657 Nr: 3115-17.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liomar Almeida - 

OAB:21001/MT

 Vistos.

Dê-se vistas às partes quanto a informação juntada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102787 Nr: 3270-88.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI FRANCISCA DE LIMA STOFELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, 

para que, no prazo legal, apresente impugnação ou concorde com o valor 

pleiteado, para pagamento de via RPV.

Havendo impugnação, certifique o cartório a tempestividade, intimando-se 

o requerente para manifestação.

Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o requerente, no prazo legal, 

sob pena de concordância.

Não havendo oposição ou impugnação, expeça-se RPV no valor pleiteado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112901 Nr: 1172-96.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Karling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Citado o executado não se manifestou. (Ref: 146)

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de Ref: 

132, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109097 Nr: 5824-93.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilaíde Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, 

Previ-Lacerda Fundo Municipal de Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT, Marly de Fatima Ferreira - OAB:4727
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor e a requerida PREVI-LACERDA para que, no prazo de 

dez dias, especifique provas a produzir.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103685 Nr: 3612-02.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lauriston de Queiróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 176325 Nr: 7425-32.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Cautelares->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Renato Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana do Nascimento Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério de Souza e 

Silva - OAB:20236/O

 Vistos.

Dê-se vistas para impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133956 Nr: 858-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASdJ, MEJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para que dê prosseguimento do feito no prazo de 5 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160606 Nr: 717-63.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Laurentino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão 

de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data do requerimento 

administrativo (18/9/2017), calculado na forma do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu 

a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 

10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 

111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas 

vencidas até a prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, 

face ao valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 176325 Nr: 7425-32.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Cautelares->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Renato Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana do Nascimento Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério de Souza e 

Silva - OAB:20236/O

 Diante da impossibildiade de ajuiar novas demandas no Sistema Apolo, 

arquivem-se os presentes autos, devendo a parte promover a demanda 

junto ao Sistema PJE.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001712-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (EXEQUENTE)

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEIROZ E MORAIS GUEDES LTDA - ME (EXECUTADO)

JARBAS NUNES GUEDES QUEIROZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001712-59.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$29,194.83; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE 

BENS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé que a correspondência retornou 

sem que a parte executada fosse encontrada pelo carteiro, conforme 

carimbo do ''AR'' fls. 39. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 19 de outubro de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000543-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

JAIME SEVERINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000543-37.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JAIME SEVERINO. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por JAIME SEVERINO, em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

devidamente qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. 

Devidamente citada, a parte requerida manteve-se inerte (ID nº. 

15104183). Manifestação do autor ao ID nº. 15664276. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo 

procedimento ordinário em que o autor pleiteia que a ré seja condenada à 

indenização por acidente de trânsito no importe de R$ 8.775,00 (oito mil, 

setecentos e setenta e cinco reais). Deste modo, passo então, autorizado 

pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas. Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória. 
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DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, NOMEIO como 

perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, 

CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 3223-2405, 

“e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca 

da nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, mediante 

impulsionamento por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante remessa 

dos autos, intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, do NCPC). Faço consignar que o autor deverá comparecer na perícia a 

ser designada independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 

30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização 

da perícia médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos 

autos às partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 11 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz (a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001227-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO (ADVOGADO(A))

PATRICIA MARTINS SANCHES NANTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HERCOLE GARBIN (RÉU)

FLADEMIR ROQUE TOZO (RÉU)

ADALBERTO SANCHES (RÉU)

NILTON PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001227-59.2018.8.11.0013. AUTOR: 

PRATÍCIA MARTINS SANCHES NANTES. RÉU: NILTON PEREIRA DOS 

SANTOS. RÉU: ADALBERTO SANCHES. RÉU: JOÃO HERCOLE GARBIN. 

RÉU: FLADEMIR ROQUE TOZO. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE FRAUDE C/C PEDIDO 

LIMINAR DE AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL 

proposta por PATRÍCIA MARTINS SANCHES NANTES em desfavor de 

NILTON PEREIRA DOS SANTOS, ADALBERTO SANCHES, JOÃO HÉRCULE 

GARBIN e FLADEMIR ROQUE TOZO, todos qualificados nos autos. Aduz a 

inicial, em síntese, que a ação tem por desiderato a decretação de 

nulidade da escritura pública de compra e venda do imóvel rural 

denominado Fazenda Primavera, com área de 1.952,9088 há (mil 

novecentos e cinquenta e dois hectares, noventa ares e oitenta e oito 

centiares), com matrícula nº. 31.793 no Cartório de Registro de Imóveis do 

1º Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. Narra a autora, em suma, 

que “foi lavrada procuração falsa em nome da requerente PATRICIA 

MARTINS SANCHES outorgando poderes a ADALBERTO SANCHES, o 

qual, por sua vez, repassou um substabelecimento, também falso, a 

NILTON PEREIRA DOS SANTOS, suposto representante que efetuou a 

venda do imóvel”. A venda do imóvel foi realizada aos requeridos João 

Hércole Garbin e Flademir Roque Tozo. Por tais razões, requer a 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a averbação 

do presente pedido nessa matrícula, declinando seu objetivo, visando 

evitar riscos a terceiros de boa-fé que poderiam ser prejudicados. No 

mérito, pugna pela nulidade da escritura pública do compra e venda. 

Ainda, requer a intimação do Ministério Público para tomar conhecimento 

do feito, e a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios. É o relatório. Fundamento. Decido. Do disposto 

no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela autora, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

de dano e, até mesmo, ao resultado útil do processo consiste em 

inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no 

provimento jurisdicional. No que se refere à averbação da existência da 

ação às margens da matrícula, esta é plenamente viável, até mesmo como 

forma de se evitar prejuízos a terceiros de boa-fé, que passariam a ter 

conhecimento da existência da presente ação. Neste norte, dispõe o artigo 

167, inciso I, item 21 da Lei de Registros Públicos (6.015/1973), o seguinte: 

“Art. 167 - No Registro de Imóveis além da matrícula serão feitos: I - o 

registro: (...) 21 - das citações de ações reais ou pessoais 

reipersecutórias, relativas a imóveis;” Dessa forma, verifica-se que, a 

averbação em questão se presta exatamente a levar ao conhecimento da 

existência da Ação Anulatória a terceiros que pretendam, eventualmente, 

contratar em transações envolvendo o referido bem, evitando-se prejuízos 

e preservando direitos. Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DEMANDA 

JUDICIAL EM MATRÍCULA DE IMÓVEIS. Manutenção da decisão que, no 

intuito de prevenir prejuízo de terceiros, não acolheu pretensão no sentido 

de que fosse cancelada, liminarmente, averbação deferida em matrícula do 

registro imobiliário em relação à existência de ação, já que objetiva 

desfazer o negócio atinente a tais imóveis. Anotação da existência da 

demanda que não configura em restrição ao direito dos agravantes, 

ausente prejuízo. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70015037047, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Helena Ruppenthal Cunha, Julgado em 14-6-2006) (grifei). O 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso igualmente já se pronunciou 

verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR INOMINADA - 

AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA NO REGISTRO DE IMÓVEIS - 

ADMISSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - II) - RECURSO 

IMPROVIDO. É lícita a anotação da existência da demanda no Registro de 

Imóveis que objetiva desfazer negócio atinente ao imóvel, porquanto visa 

tão só proteger terceiros de boa-fé.” (RAI nº 75916/2007, Quarta 

CâmaraCível, Rel. Des. José Silvério Gomes, TJMT, data julgamento 

10-12-2007). Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento 

e, consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda, 

comprovado pela parte reclamante. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, com 

fundamento no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para 

determinar ao Cartório de Primeiro Ofício de Pontes e Lacerda que se 

registre ao pé da matrícula nº 31.793, a existência da presente ação 

anulatória, para conhecimento de terceiros, conforme autoriza o artigo 

167, I, 21, da Lei nº 6.015/73. CITEM-SE os requeridos, pelo correio, nos 

termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do art. 344 do NCPC. 

Com a juntada da contestação, abra-se vista dos autos à requerente, na 

forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, REMETAM-SE os autos ao 

Ministério Público, para que se cientifique dos fatos narrados na exordial, 

bem como para que tome as providências, e se manifeste conforme 

entender cabível. Por fim, à conclusão para novas deliberações. INTIME-SE 

e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 16 de outubro 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001352-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 

(dez) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1001352-27.2018.8.11.0013 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: JOSE RODRIQUES DE 

SOUZA Endereço: Rua Pernambuco, s/n, Centro, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: Nome: LAURINDA RODRIGUES DE 

SOUZA Endereço: Rua Beija-Flor, s/n, Morada da Serra, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: 78250-000 INTIMANDO: TERCEIROS, AUSENTES E 
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INTERESSADOS. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro 

teor da sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que segue 

abaixo transcrita, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento SENTENÇA: Segundo a dicção do art. 520, § 12, da 

CNGCGJ/MT, ordeno que os registros telemáticos, em audiovisual, dos 

atos realizados na presente solenidade sejam sujeitados à gravação 

magnética em mídia digital (CD-ROM não regravável), que posteriormente 

deverá ser anexada aos autos, devendo, igualmente, ser providenciada 

cópia a ser gravada no hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os 

arts. 520 e 522 da CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, 

que, de acordo com o que dispõem o art. 460, § 19, do NCPC e o item 

2.20.4 da CNGCOJ/MT não será realizada a transcrição das declarações 

registradas. Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por JOSE 

RODRIGUES DE SOUZA, devidamente qualificado (a) nos autos, alegando, 

em suma, que LAURINDA RODRIGUES DE SOUZA, em decorrência de 

problemas de saúde ocasionados pela cegueira, o que lhe incapacita para 

o exercício pleno dos atos da vida civil. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 9/14. Em decisão prolatada às fls. 15/16 foi deferido o 

pedido antecipatório, nomeando-se como curador provisório o (a) 

requerente. Designada audiência com o escopo de proceder à entrevista 

do (a) interditando (a), a solenidade ocorreu nesta oportunidade. Instado a 

manifestar o Ministério Público pugnou favorável à decretação do (a) 

interditando (a). É a suma do necessário. Decido. Apregoa o art. 371 do 

CPC que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente 

do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da 

formação de seu convencimento. Pois bem. Calcado em tal mandamento 

legal, afere-se pela inspeção pessoal, meio de prova legitimamente 

reconhecida nos arts. 481 a 484 do Novo Código de Processo Civil, que o 

(a) interditando (a) é portador (a) de deficiência visual, o que, logicamente 

demanda de cuidados de outra (s) pessoa (s) para á realização das 

atividades mais comezinhas..A despeito de o rito especial previsto no 

Novo Código de Processo Civil nas ações de interdição estatuir a 

necessidade da nomeação de um perito médico para a elaboração de 

laudo tendente a espancar alguma dúvida existente acerca da 

incapacidade do (a) interditando (a), tal qual determina o art. 753, "caput", 

do referido Diploma Legal, o Juiz deve aplicar com o fito de atender ao fim 

social a que ela se ela se dirige e às exigências do bem comum. A 

experiência mostra que em casos análogos ao ora vergastado, no qual a 

patologia do interditanda mostra-se clarividente de modo a impedir em sua 

plenitude os exercícios dos atos da vida civil por parte do interditanda, a 

nomeação de um perito para a realização de um exame pericial, somente 

procrastinaria de maneira desnecessária deslinde do processo, 

impingindo, por conseguinte, ainda mais sofrimento à parte que busca uma 

efetiva e célere prestação jurisdicional. Digo isso, porque em casos 

semelhantes em exames de tal natureza, a conclusão dos trabalhos 

estende-se por meses, ficando a parte na angústia por aguardar resultado 

de um exame cujo resultado que apontará a incapacidade total do 

interditanda é perceptível até mesmo por quem não detenha de 

conhecimentos psiquiátricos-forenses. Desta maneira, insistir em 

obedecer cegamente os comandos legais seria negar à parte o direito 

suplicado ao Judiciário. Alio a tais argumentos, que em recente reforma 

constitucional empreendida pela Emenda Constitucional n2 45/2004, foi 

acrescentado ao art. 52 da CF/88 o inciso LXXVIII, que assegura a todos a 

razoável duração do processo, seja no âmbito judicial ou administrativo. 

Com base em tais argumentos e constatada a patente incapacidade do 

interditanda de exercer por si própria os atos da vida civil dispenso a 

nomeação da prova médico-pericial. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido vertido na inicial, para o fim de: I) DECLARAR a interdição definitiva 

de LAURINDA RODRIGUES DE SOUZA, devidamente qualificada nos autos, 

em razão da sua incapacidade absoluta para o exercício dos atos da vida 

civil.NOMEAR como curador definitivo JOSE RODRIGUES DE SOUZA, 

também devidamente qualificado (a), que deverá firmar o competente 

compromisso perante este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias; DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC. PUBLIQUE-SE, tanto na imprensa local, quanto no 

órgão oficial, por 03 (três) oportunidades, dentro do intervalo de 10 (dez) 

dias, na forma dos art. 9.2, inciso III do Código Civil de 2002 e art. 755, §30, 

do Novo Código de Processo Civil. PUBLIQUE-SE na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, pelo período de 

6 (seis) meses, na forma do art. 753, §30 do NCPC. Sem condenação em 

custas ou honorários de advogado. Transitada em julgado a presente 

sentença, e na hipótese de nada mais ser requerido pelas partes, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 52 do Provimento n2 12/2017-00J, para as providências de 

estilo. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Diego Antônio Estival da Silva 

Luiz, assistente de gabinete, foi lavrado este termo, que vai assinado 

pelos presentes. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. Pontes e 

Lacerda, 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002413-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002413-20.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: SÃO 

PAULO TERRAPLANAGEM LTDA - ME. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 17 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002413-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002413-20.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: SÃO 

PAULO TERRAPLANAGEM LTDA - ME. Vistos. INTIME-SE a parte 
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autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 17 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002413-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002413-20.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: SÃO 

PAULO TERRAPLANAGEM LTDA - ME. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 17 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001766-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

HELIO MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001766-25.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$8,775.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, 

SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de ID 15874124 é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 19 de outubro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1002414-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ANTONIO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAIRA GASPAR SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVANIO MOREIRA NEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002414-05.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: HENRIQUE ANTONIO NASCIMENTO. REQUERIDO: 

ADEVANIO MOREIRA NEVES. Vistos. CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto 

à tempestividade dos Embargos de Terceiros. Após à conclusão. Pontes e 

Lacerda, 18 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002435-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

Cid Robson Bolonhese (ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS (ADVOGADO(A))

GERONIMO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AGOSTINHO DE SOUZA OAB - 094.169.356-20 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LELIENE MARIA LIMA (EXECUTADO)

JAKLES BORGES TAQUARY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002435-78.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: GERONIMO DE SOUZA. EXECUTADO: JAKLES BORGES 

TAQUARY. EXECUTADO: LELIENE MARIA LIMA. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 19 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002442-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

P.E.M. MACHADO - ME (AUTOR(A))

CARLITO FERNANDES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002442-70.2018.8.11.0013 AUTOR: 

P.E.M. MACHADO. RÉU: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA. Vistos. 

INTIME-SE a parte autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e despesas de ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Após o decurso do prazo, à conclusão. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 19 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002443-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SILVA DE SOUZA WILLERS (ADVOGADO(A))

PAULO LUCAS JUNIOR - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DA SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002443-55.2018.8.11.0013 AUTOR: 

PAULO LUCAS JUNIOR - ME. RÉU: VALDEIR DA SILVA - ME. Vistos. 

INTIME-SE a parte autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e despesas de ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Após o decurso do prazo, à conclusão. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 19 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001859-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001859-85.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$46,257.72; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[ENERGIA 

ELÉTRICA, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, IUEE/IMPOSTO ÚNICO 

SOBRE ENERGIA ELÉTRICA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 661 de 949



Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, a contestação 16022025 apresentada é Tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e lacerda, 19 de outubro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) 

-Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001859-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001859-85.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$46,257.72; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[ENERGIA 

ELÉTRICA, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, IUEE/IMPOSTO ÚNICO 

SOBRE ENERGIA ELÉTRICA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito 

que, a contestação 16022025 apresentada é Tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e lacerda, 19 de outubro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) 

-Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120675 Nr: 3853-39.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FRANCISCO FAGUNDES, Aldiuza de 

Araujo Leal Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos.

I – INDEFIRO o pedido de fl. 219, uma vez que o deferimento da justiça 

gratuita não retirará a responsabilidade dos requeridos em arcar com a 

multa estabelecida na sentença. Vale ressaltar, que a referida 

condenação não é hipótese elencado no art. 98, § 1º, do NCPC, ou seja, 

não é possível sua suspensão pelo benefício outrora requerido.

II – Outrossim, a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 

215/217, no montante de R$ 10.494,00 (dez mil, quatrocentos e noventa e 

quatro reais), conforme cálculo de atualização acostado à fl. 215, para 

cada um dos requeridos (CPFs de nº 971.237.221-91 e 405.853.601-20); 

b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com 

tarja vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que 

decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 512, § 3º da CNGC), 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema 

Bacen Jud valerá como termo de penhora (art. 514, § 3º, da CNGC), 

devendo ser intimada a parte devedora para se manifestar, querendo, no 

prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos a tarjar de cor marrom 

(CNGC, art. 347).

 V – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

VI – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152061 Nr: 8923-03.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Inacio Ribeiro Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVÂNIA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:18927/A, Humberto José Peixoto Veloso - OAB:109.231/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 Ante o exposto e sem mais delongas, JULGO EXTINTO a execução, com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC.CONDENO a executada ao pagamento de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do art. 85, §2º, do NCPC, bem como a pagar ao exequente as 

despesas que antecipou, “ex vi” do art. 82, §2º, do mesmo “codex”.Dou a 

presente sentença como publicada com a remessa dos autos à Secretaria 

da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.Dispensado o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE integralmente, EXPEDINDO-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152268 Nr: 9019-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alves Machado, Silvane Peres dos 

Santos, CASA DOS ELETROS COM. IMP. E EXP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO ADALBERTO 

MACIEL CARNEIRO - OAB:8697

 Vistos.

Consoante se extrai dos autos, o (a) requerido (a), uma vez regularmente 

citado (a), não apresentou embargos, tampouco procedeu ao pagamento 

da quantia exigida na peça inicial, dentro do prazo previsto no art. 701, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil. Assim, nesse contexto, DECLARO 

constituído de pleno direito os documentos sobre os quais se fundamenta 

a presente ação monitória como título executivo judicial.

REMETAM-SE os autos ao Cartório da Distribuição e Contadoria para que 
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sejam procedidas às anotações e registros de estilo, cadastrando-se o 

presente feito como sendo execução de ação monitória. Logo após, 

EXTRAIA-SE mandado de intimação para que o devedor efetive, em Juízo, 

o pagamento da dívida, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, 

em caso de não pagamento, ser acrescido no montante global exigido 

multa legal no valor equivalente a 10% e honorários de advogado no 

patamar de 10%, bem como extração de mandado de penhora e avaliação, 

consoante dicção do art. 523, §1º, do Novo Código de Processo Civil.

A escrivania, por ocasião da confecção dos expedientes, deverá 

consignar as circunstâncias previstas no art. 523, §§ 2.º e 3.º do Código 

de Processo Civil.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120790 Nr: 3913-12.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA E AUTO PEÇAS AMIN LTDA ME, 

Teotônio Osvando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE, devidamente qualificado, interpôs o RECURSO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 139/143, alegando a ocorrência de 

erro material na sentença proferida à fl. 136.Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos.É o sucinto relatório. Decido.Primeiramente, pondero que 

os embargos devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que 

interpostos tempestivamente (fl. 144).De efeito, conforme com os 

alicerces em que se suplanta a tessitura organizacional implementada no 

ordenamento jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como 

mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o 

magistrado prolator da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para 

que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto 

fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas 

razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine 

eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão 

que porventura padeça.Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, 

retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear 

corrigir omissões, obscuridades ou contradições que a redação do texto 

do provimento jurisdicional eventualmente ostente e...Por tais 

considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o decisório lançado à fl. 136.DECLARO, 

outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, 

“caput”, do NCPC).INTIMEM-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 122760 Nr: 4767-06.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Rodrigues Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por haver configurados os requisitos estampados no art. 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos presentes aclaratórios, 

visto que opostos tempestivamente (cf. fl. 94), e DOU-LHE parcial 

provimento para RETIFICAR a sentença de fls. 83/84, para conceder a 

parte autora o auxílio-doença no valor de 91% (noventa e um por cento) 

do salário de contribuição.Nesta oportunidade, RETIFICO, também, a parte 

final da sentença proferida no feito, uma vez que no presente caso, a 

condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 

496, § 3º, do NCPC e, deste modo, não é necessário a remessa dos autos 

ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário.Neste sentido:PROCESSUAL 

CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA 

PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2.Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).Por fim, 

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC).Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo provisório.INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128170 Nr: 7265-75.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDA BARBOSA SANDOVAL DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por haver configurados os requisitos estampados no art. 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos presentes aclaratórios, 

visto que opostos tempestivamente (cf. fl. 90), e DOU-LHE parcial 

provimento para RETIFICAR a sentença de fls. 80/81, para conceder a 

parte autora o auxílio-doença no valor de 91% (noventa e um por cento) 

do salário de contribuição.Nesta oportunidade, RETIFICO, também, a parte 

final da sentença proferida no feito, uma vez que no presente caso, a 

condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 

496, § 3º, do NCPC e, deste modo, não é necessário a remessa dos autos 

ao Egrégio TRF 1 para reexame necessário.Neste sentido:PROCESSUAL 

CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA 

PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2.Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).Por fim, 

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC).Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo provisório.INTIMEM-SE as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 52940 Nr: 4211-48.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Jair Forin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Autos do processo nº. 4211-48.2009.811.0013

Cód. nº. 52940

Vistos.
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De proêmio, o executado não comprovou a impossibilidade financeira 

momentânea para custear as despesas inerentes à distribuição do 

processo, quando propôs a presente demanda.

Além disso, da análise dos elementos de informação constantes dos 

autos, verifica-se sem dificuldades que os pressupostos para a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não estão 

pressentes.

Assim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

INTIMEM-SE via DJE.

Em seguida, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 16 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 9492 Nr: 29-73.1996.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filinto de Souza Lopes, Antonio Rodrigues da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 29-73.1996.811.0013

Cód. nº. 9492

Vistos.

DEFIRO os pedidos de fls. 171/172 e, consequentemente, DETERMINO a 

intimação pessoal dos executados, por meio de carta postal, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, compareça junto à Secretaria da Segunda Vara 

da Comarca de Pontes e Lacerda, com o objetivo de indicar bens 

passíveis de penhora, apresentando os respectivos documentos 

comprobatórios de propriedade e de inexistência de ônus, nos termos do 

art. 774, inciso V, do NCPC, sob pena de ser reconhecida a prática de ato 

atentatório à dignidade da Justiça e de ser-lhe automaticamente aplicada 

multa no patamar de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do crédito 

exequendo, “ex vi”, do art. 774, parágrafo único, do NCPC.

Ademais, considerando que o executado Filinto de Souza Lopes 

encontra-se inserido no cadastro de inadimplentes (fl. 165), DETERMINO, 

também, a inscrição do executado Antonio Rodrigues da Silva (CPF: 

081.031.001-55) junto ao cadastro de inadimplentes do Serasa, por meio 

do Sistema SERASAJUD, na condição de devedor do Banco do Brasileiro 

de Descontos S/A, no montante de R$ 216.282,55 (duzentos e dezesseis 

mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), 

conforme cálculo de fl. 138.

Cumprindo os comandos encimados, INTIME-SE o exequente, por meio de 

seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira 

o que entender pertinente ao prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87260 Nr: 4954-19.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Claudio Alves 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Neres Bizerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 4954-19.2013.811.0013

Código nº 87260

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pela 

MATECNORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA contra CLAÚDIA 

NERES BIZERRA.

O feito tramitou regularmente, sendo que à fl. 88 as partes informaram a 

composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais na forma do art. 90, § 2°, do NCPC.

DETERMINO a liberação do veículo HONDA/CG 150 FAN ESI, placa 

OBC5359 da restrição judicial via Sistema Renajud.

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 34929 Nr: 1921-65.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vetor Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K D S Comércio de Derivados de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Ferreira Neto - OAB:, 

Elisandro Nunes Bueno - OAB:10.833, Fabiana dos Santos Alvares 

Ferreira - OAB:5.260, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603, Juscileny 

Siqueira Campos Ferlete - OAB:10.833, Luciane Esteves Ferreira 

Sampaio - OAB:12917, Sidney Bertucci - OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Rafael Nevac Ribeiro - OAB:15.196/A-MT., Wanderley 

Becker - OAB:19518/SC

 Autos do processo nº. 1921-65.2006.811.0013

Cód. nº. 34929

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por VETOR 

CONSTRUÇÕES LTDA em desfavor de K D S COMÉRCIO DE DERIVADOS 

DE PETROLEO LTDA.

Compulsando os autos, verifico que houve o bloqueio integral do valor do 

débito nas contas bancárias da parte requerida, conforme fl. 886.

 Em seguida, determinada a intimação do executado para manifestar-se 

quanto à penhora realizada, este se manteve inerte, conforme certidão de 

fl. 906.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do relatório acima, conclusão outra não se pode chegar senão de 

que a presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em favor da parte exequente, observando-se os 

dados bancários trazidos à fl. 903.

Por fim, preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 664 de 949



providências de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 16784 Nr: 764-62.2003.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Ademir Cabral de Oliveira, Dione de Freitas 

Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Milton Queiróz da Silva, Alex Tony 

Ferreira de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Autos do processo nº. 764-62.2003.811.0013

Cód. nº. 16784

Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 216 e, para tanto, CONCEDO o prazo improrrogável 

de 60 (sessenta) dias à parte autora.

Com a comprovação do depósito dos honorários periciais, CUMPRA-SE a 

parte final da decisão proferida à fl. 213.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 23487 Nr: 2828-11.2004.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza Ganme de Lara Campos, Espólio de 

Rodolfo Antonio de Lara Campos, Rodolfo de Lara Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Fernandes, Antônio Daniel 

Rodrigues, ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR, Tatuo Joaquim Takahashi, 

Luzia Watanabe Takahashi, Antonio Sergio Souza Queiroz, Edson Marinho 

da Cruz, Eliana de Paula Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet - OAB:7213, Felipe Velasques Amaral - OAB:8714-E/MT, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT, Reinaldo Silveira Bueno - OAB:16392/GO, Ubaldo 

Resende Silva - OAB:3315-B/MT

 Autos do processo nº. 2828-11.2004.811.0013

Cód. nº. 23487

Vistos.

INDEFIRO o pedido de consulta ao Sistema Infojud, uma vez que já fora 

realizada às fls. 542/544, sem que houvesse a localização de quaisquer 

bens em nome dos executados, além de que a exequente não demonstrou 

acréscimo patrimonial em relação aos executados no período 

compreendido desde a última consulta que justificasse, assim, a 

realização de nova diligência.

Ademais, EXPEÇA-SE certidão do teor da sentença transitada em julgado, 

na forma prevista no art. 517, §§1º e 2º, do NCPC, em favor da parte 

exequente, o qual ficará encarregado de adotar as providências que 

entender necessárias.

Em seguida, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus advogados e 

via DJE, a fim de que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento da presente execução.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57586 Nr: 3151-06.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMM, Devaneide Aparecida Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVACIR APARECIDO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3151-06.2010.811.0013

Cód. nº. 57586

Vistos.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seus advogados e via DJE, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão do oficial 

de justiça de fl. 70vº, bem como requeira o que entender pertinente ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção nos termos do art. 924, II, 

do NCPC.

Após, à conclusão.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 16 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 10088 Nr: 504-92.1997.811.0013

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tadeu de Carvalho Nogueira, Edgard 

Aparecido Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11367/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056, Seila Maria 

Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 504-92.1997.811.0013

Código nº 10088

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado nas fls. 282/283 e, consequentemente, 

SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 

921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 08 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84067 Nr: 1527-14.2013.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemilson da Silva Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Valdirene da Silva Nascimento Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 1527-14.2013.811.0013

Código nº 84067

Vistos.

Considerando o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos (fl. 

64), REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.
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CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64931 Nr: 974-98.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Auxiliadora Macedo Pache

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourivaldo Rodrigues Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Gattass - OAB:12.264, 

Ubaldo Resende Silva - OAB:3315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 Autos do processo nº. 974-98.2012.811.0013

Cód. nº. 64931

Vistos.

INTIME-SE o executado, por meio de seus advogados e via DJE, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da proposta de acordo 

oferecido pela parte autora às fls. 446/447.

Em seguida, à conclusão dos autos.

INTIMEM-SE.

Pontes e Lacerda, 16 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91339 Nr: 2878-85.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisângela Pires da Silva de Amurim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2878-85.2014.811.0013

Cód. nº. 91339

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 08 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 3100 Nr: 765-23.1998.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRFF"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 765-23.1998.811.0013

Cód. nº. 3100

Vistos.

INDEFIRO o pedido de dilação de prazo.

INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e via DJE, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a planilha atualizada do débito.

Decorrido o prazo “in albis”, INTIME-SE a parte exequente, por meio de 

carta postal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a realização 

dos atos necessários a imprimir regularidade à marcha do processo, sob 

pena de extinção (art. 318, parágrafo único, c/c o art. 485, III, §1º, ambos 

do NCPC).

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 16 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63970 Nr: 22-22.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Laudi Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11880-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 22-22.2012.811.0013

Cód. nº. 63970

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 166, uma vez que a pesquisa de endereço do 

executado já foi realizada às fls. 106/110 e 128/131. Além disso, 

percebe-se que o réu foi devidamente citado por carta, conforme aviso de 

recebimento à fl. 149vº.

Assim sendo, INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e via 

DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender 

pertinente ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 16 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91350 Nr: 2886-62.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Domingues Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2886-62.2014.811.0013

Cód. nº. 91350

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS movida por ALAN VITOR 

BRAGA em desfavor de GILMAR DOMINGUES PIMENTA.

Compulsando os autos, verifico que houve o bloqueio integral do valor do 

débito nas contas bancárias da parte requerida, conforme fl. 52.

 Em seguida, determinada a intimação do executado para manifestar-se 

quanto à penhora realizada, este se manteve inerte, conforme certidão de 

fl. 62.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do relatório acima, conclusão outra não se pode chegar senão de 

que a presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em favor da parte exequente, observando-se os 

dados bancários trazidos à fl. 58.

Por fim, preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 
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providências de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64805 Nr: 848-48.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Siri Comercio e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guaiapó Eletrodomésticos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Barbosa dos Santos - 

OAB:SP- 202.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166

 Autos do processo nº 848-48.2012.811.0013

Código nº 64805

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL proposta por 

SIRI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra GUAIAPÓ ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 112 a parte autora requereu a 

extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, mister discorrer que a execução tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do credor sem, contudo, onerar 

demasiadamente o devedor. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido 

à fl. 112 se mostra a medida mais acertada, uma vez que a própria 

exequente não mais tem interesse no prosseguimento da presente 

demanda e pleiteia, pois, a sua extinção.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o exequente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se 

assim entender conveniente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no art. 485, inciso VIII c/c art. 775, “caput”, 

ambos do Novo Código de Processo Civil do Novo Código de Processo 

Civil.

CONDENO a parte autora no pagamento das custas e taxas judiciárias, 

bem como dos honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de R$ 

1.000,00 (mil) reais, na forma do art. 85, § 8º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 2890 Nr: 54-52.1997.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Virgílio Nascimento 

Sobrinho - OAB:3112/MT

 Autos do processo nº. 54-52.1997.811.0013

Cód. nº. 2890

Vistos.

Pretende a parte requerente, às fls. 336/338, a reconsideração da decisão 

que indeferiu a penhora “online” em desfavor da Fazenda Pública 

Estadual, uma vez que o executado não está sujeito ao procedimento 

comum de execução, devendo o pagamento ser através de expedição de 

precatório [fls. 333/333vº].

 É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Contudo, para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita: 

o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais).

Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo 

recursal, consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores, 

vejamos:

 “EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO 

RECURSO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO - DESPACHO 

QUE MANTEVE A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO - 

PRECLUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O pedido de reconsideração não 

tem o condão de interromper e nem suspender o prazo para a interposição 

do recurso cabível. Caracterizada a preclusão temporal, nos moldes do 

art. 473 do Código de Processo Civil, não cabe qualquer discussão ou 

apreciação de questão já decidida. (TJMG - Agravo Interno Cv 

1.0024.10.063591-1/004, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2014, publicação da súmula em 

11/08/2014)”.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho inalterado 

o “decisum” de fls. 333/333vº, tal como foi lançado.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 42029 Nr: 4319-48.2007.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Francisco Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 4319-48.2007.811.0013

Código nº 42029

Vistos.

Trata-se de BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO ITAÚ S/A em 

face de HENRIQUE FRANCISCO LOURENÇO, devidamente qualificado nos 

autos.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 141vº, o exequente foi intimado 

pessoalmente para dar o devido andamento no feito, tendo permanecido 

inerte por mais de 30 (trinta) dias.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do 

conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer 

houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pelo 

interessado.

Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 

(trinta) dias, com alicerce no art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.

CONDENO o exequente ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais. Por outro lado, deixo de condenar em honorários 

advocatícios à vista da inexistência da triangularização processual.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Pontes e Lacerda, 17 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 138962 Nr: 3235-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSD, TÃNIA XAVIER SOARES , Josiel Paula Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital de Clinicas e Maternidade São Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto José Peixoto 

Vellozo - OAB:109231/RJ

 Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 116/126, no 

montante de R$ 789.836,70 (setecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e 

trinta e seis reais e setenta centavos), conforme cálculo de atualização 

acostado às fls. 117/125; sobre os CNPJs de nº 16.702.212.0001/50 e 

24.693.327.0001/54; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 

512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

V – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 58692 Nr: 4257-03.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Assi Tozzatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nazário Joaquim Cayres Júnior-Tabelião do 

Cartório do 2º Ofício.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Autos do processo nº. 4257-03.2010.811.0013

Cód. nº. 58692

Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 238/239 e, para tanto, RETIFICO parcialmente a 

decisão proferida anteriormente nos autos, a fim de alterar a data da 

realização da hasta pública para o dia:

1ª) 13 de dezembro de 2018, a partir das 10h00min, pelo site 

www.balbinoleilões.com.br.

2ª) 13 de dezembro de 2018, a partir das 13h00min, pelo site 

www.balbinoleilões.com.br.

No mais, MANTENHO o restante da decisão na íntegra.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 16 de outubro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 50003 Nr: 1325-76.2009.811.0013

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Feliciano de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Regional de Cáceres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 65905 Nr: 1949-23.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dair Farias, Wagner Camargo Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 111/117, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte exequente para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57197 Nr: 2762-21.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J Maria de Souza Serviços - ME -Calmontas 

Serviços, José Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas - 

OAB:3540-MT, Luiz Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT

 Certifico e abro vista a parte requerida, que nesta, desentranhei a 

manifestação de fls. 207/209 e dos atos subsequentes, a fim de que seja 

distribuída em processo autônomo e por dependência deste feito, 

conforme determinação. Para constar lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93600 Nr: 4667-22.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad. de Ass. do 

Noroeste de MT-Sicredi Noroeste, Ediano José Neves, Luciano Pereira de 

Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fatima Morais de Oliveira Tavares, Pedro 

Morais de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fls. 

110/111, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98615 Nr: 1503-15.2015.811.0013
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Siqueira da Costa, Francisca Alaides dos 

Santos Silva, Mery Terezinha Poquevique Castilho, Maria Cleuza Rodrigues 

dos Reis, Guimarães Cordoba Machado, Espólio de Ana Maria Duarte 

Andrade, Andreia Claudia Duarte Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de fls. 826/827 e, para tanto, REMETAM-SE 

os autos ao Cartório Distribuidor para que proceda a retificação do polo 

ativo da demanda, a fim de substituir a autora Ana Maria Duarte Andrade 

pelo ESPÓLIO DE ANA MARIA DUARTE ANDRADE, sendo representado 

por sua inventariante, Andreia Claudia Duarte Andrade, nos termos do art. 

110, “caput”, do NCPC.

Por outro lado, em observância à decisão proferida no âmbito do incidente 

de resolução de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que 

tramita perante a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso 

da lide, na forma do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior 

deliberação da superior instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda/MT.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155839 Nr: 10739-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLC CONTABILIDADE LTDA – ME , Celio 

Ricardo Shichinoe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, os honorários advocatícios 

serão acrescidos de multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 523, 

§ 1º, do NCPC.

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo o que 

entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149644 Nr: 7726-13.2017.811.0013

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AODM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Moreira Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 21.494, Tiago Moreira Rodrigues - OAB:21494/MT

 Vistos.

Nos termos da decisão de ref. 42, NOMEIO como curador especial do 

advogado Thiago Moreira Rodrigues, inscrito na OAB/MT sob o nº. 21.494.

INTIME-SE para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165722 Nr: 3031-79.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo de Amo Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Dias Prado - 

OAB:SP/236.505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO a petição inicial, com fulcro assente nos arts. 321, 

parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO o 

embargante ao pagamento das custas e taxas judiciárias. Sem 

condenação a honorários advocatícios em razão da ausência de 

pretensão resistida.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, 

ARQUIVEM-SE os autos.Dispensado o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168060 Nr: 4149-90.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

81/87 (ref. 35), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos 

autos à parte autora, a fim de que apresente suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60637 Nr: 977-87.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria D´Alva da Silva Mansano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85786 Nr: 3402-19.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzierio Pereira Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 
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Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167172 Nr: 3736-77.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

95/110 (ref. 34), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista 

dos autos à parte autora, a fim de que apresente suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59776 Nr: 116-04.2011.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bellman Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Diogo Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Lucia Zago - 

OAB:292..99/SP, Daniela de Moraes Melo Carvalho - 

OAB:321.385/SP, Diego Cesar Godói dos Santos - OAB:OAB/SP 

325825, Henrique Martins Parise - OAB:239087/SP, Herbert Lucas 

Ruiz dos Santos - OAB:320.439/SP, Jefferson L. Parise Beluci - 

OAB:OAB/SP 212761, Sergio Henrique Ferreira Vicente - 

OAB:101599/SP, Viviam Alves da Mota - OAB:307.836/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62423 Nr: 2764-54.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edeize Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167267 Nr: 3764-45.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINA MARTINS DE SOUZA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

84/94 (ref. 34), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos 

autos à parte autora, a fim de que apresente suas contrarrazões, no 

prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124495 Nr: 5577-78.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celcimar Rocha Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CELCIMAR ROCHA MORAIS, Rg: 

20254253, Filiação: Geni Ines Rocha Morais e José Deugário Morais, data 

de nascimento: 13/08/1987, brasileiro(a), natural de Jaru-RO, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Celcimar 

Rocha Morais, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 155, caput, 

c/c art. 14, inciso 11, ambos do Decreto Lei Federal n.o 2.848/1940 

(Código penal). Sendo assim, requer o recebimento, a autuação e o 

processamento da presente denúncia, bem como a citação dos 

denunciados, a produção de todas as provas necessárias ao 

esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante 

arroladas, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais 

termos e atos processuais, para que ao final seja julgado e condenado.

(...)

Despacho: (...)DA CITAÇÃO EDITALÍA E SUSPENSÃO DO PROCESSO E 

DO PRAZO PRESCRICIONALCompulsando nitidamente os autos, verifico 

que houve resposta da Superintendência do Sistema Prisional do Estado 

de Mato Grosso informando que o acusado não se encontra custodiado 

em unidade prisional deste Estado, pois não encontraram registros dele, 

desde já DETERMINO a citação por edital do acusado nos termos do art. 

361 do CPP.Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser 

certificado nos autos, caso o réu não apresente defesa, não compareça 

em juízo ou não constitua advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, 

DETERMINO, desde já, a suspensão do processo e o curso no prazo 

prescricional, pelo prazo de 04 (quatro) anos, nos termos da súmula 415 

do STJ(...)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 18 de outubro de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 178202 Nr: 8207-39.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GREGÓRIO GOMES - 

OAB:24058/O

 Visto.

Considerando a petição de ref. 16, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 144617 Nr: 5533-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Araújo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 Ante o exposto, aplico o entendimento pacífico do STJ quanto à forma de 

cálculo das remições.II – DA CONCLUSÃOAdemais, DETERMINO a 

elaboração de novo cálculo, fazendo constar os 61 (sessenta e um) dias 

remidos para fins de progressão de regime.Ainda, remetam-se os autos, 

para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – 

Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - 

e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que figura/atua 

como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre 

outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e 

CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se 

dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei 

n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 143842 Nr: 5177-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson de Santi Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Visto.

Considerando o teor da certidão de fls. 130, DETERMINO a intimação 

pessoal do reeducando EDILSON DE SANTI ALMEIDA para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, devendo o Sr. Oficial de Justiça atestar tais 

conjunturas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 129497 Nr: 7949-97.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Andrade Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), impulsiono os autos à intimação das partes para 

manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 156369 Nr: 10990-38.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Vasconcelos - 

OAB:5460-B, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:3052

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), impulsiono os autos à intimação das partes para 

manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 144618 Nr: 5534-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haroldo Mariano da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), impulsiono os autos à intimação das partes para 

manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 118096 Nr: 2892-98.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Barga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565/MT

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), impulsiono os autos à intimação das partes para 

manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 144871 Nr: 5622-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Considerando que “a remição será declarada pelo juiz da execução, 

ouvidos o Ministério Público e a defesa” - Lei n. 7.210/84, art. 126, §8° (Lei 

de Execução Penal), impulsiono os autos à intimação das partes para 

manifestação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 129074 Nr: 7707-41.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Matheus Salóme de Souza - 

OAB:24554/0

 Ato contínuo, DETERMINO que remetam os autos, para ciência e 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) defesa – 

Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - 

e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que figura/atua 

como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre 

outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e 

CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, cuja vista deste se 

dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei 

n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 183, § 1º. Após o 

cumprimento das diligências acima, voltem-me os autos para eventual 

adequação ou homologação do cálculo, bem como apreciação do pedido 

de progressão regimental. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 173768 Nr: 6339-26.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 Visto em correição.

Considerando o cálculo acostado à ref. 30, bem como a manifestação 

ministerial à ref. 34, ABRA-SE vistas dos autos a i. Defesa (Advogado 

Constituído) para que se manifeste no que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59530 Nr: 5096-28.2010.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ettore Kozan Demarchi
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, declaro a remição de 

62 (sessenta e dois) dias a serem descontados da pena do reeducando 

ETTORE KOZAN DEMARCHI .Determino a atualização do cálculo da pena, 

via sistema MGP.Intimem-se Ministério Público e Defesa.Após a 

manifestação das partes, volvam-me os autos conclusos para análise e 

homologação do cálculo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175159 Nr: 6892-73.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerry Adriani dos Santos Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 Vistos, etc.

 Trata-se de comunicação da decisão proferida pela 2ª câmara criminal do 

E.Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos de habeas corpus n° 

1010526-02.2018.8.11.0000, impetrado em favor do paciente JERRY 

ADRIANI DOS SANTOS COSTA, informando a concessão da ordem, a qual 

revogou a prisão preventiva do acusado mediante o cumprimento de 

medidas cautelares.

 Ocorre que, em consulta aos autos da ação penal cód: 175933 

verifica-se que foi concedida liberdade provisória ao paciente, o qual foi 

colocado em liberdade no dia 04/10/18. Sendo assim, resta prejudicada a 

ordem de habeas corpus e, por conseguinte, determino seja trasladado 

cópia desta decisão à referida ação penal, após, efetuado o levantamento 

do valor depositado a título de fiança por meio de alvará na conta corrente 

indicada pela defesa, arquive-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 170403 Nr: 4945-81.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Rodrigues Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Visto em correição.

I. Inexistindo a hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31 de outubro de 2018, às 15h30 

(horário de MT).

II. Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da audiência. Caso não residam nesta Comarca, 

depreque-se sua (s) oitiva (s) ao juízo competente.

III. Requisite-se o réu.

IV. Cientifique-se o i. Presentante do Parquet e da Defensoria Pública.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 162082 Nr: 1363-73.2018.811.0013

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Sonda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443

 Visto.

Considerando que a finalidade do presente incidente foi exaurida, 

translade as cópias necessárias para eventual ação penal e ARQUIVE-SE 

com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 169620 Nr: 4721-46.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fernando dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3498-A/MT

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 69, ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 80886 Nr: 3039-66.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando a manifestação do i. Defensor desta Comarca (ref. 110), 

bem como teor da certidão de ref. 120, NOMEIO o Núcleo de Práticas 

Jurídicas da UNEMAT para patrocinar os interesses do acusado 

JOBERSON DE OLIVEIRA, devendo apresentar as razões do recurso 

interposto pelo pronunciado (ref. 112).

Oficie-se ao referido Núcleo para ciência do teor desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 82864 Nr: 226-32.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson de Lima Barcelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - OAB:7400

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos aos presentantes do Núcleo de Prática Jurídica da 

UNEMAT, esse nomeado como defesa do acusado, para que no prazo 

legal apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 88001 Nr: 5736-26.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wander de Jesus Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Joacir Mauro da Silva Junior - 

OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior (NPJ) - OAB:7400

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos à DEFESA, para que no prazo legal apresente as 

alegações finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-67.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

IZAQUE ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, requerer o 

que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-98.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

EDNEIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovida para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001409-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO (ADVOGADO(A))

ALAURIDES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES OAB - 514.437.081-00 

(PROCURADOR)

 

Intimação acerca da decisão judicial: "Diante disso, entendo que a 

antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que há 

prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela pretendida para determinar ao 

requerido ESTADO DE MATO GROSSO que providencie as 03 (três) 

aplicações do medicamento antiangiogênico eylia, bem como outros 

procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde da 

requerente, devendo entrar em contato com a profissional responsável em 

caso de dúvidas quanto às especificações técnicas. Determinar ao 

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - MT que providencie transporte, 

alimentação e local de repouso, se necessário for, quando dos 

deslocamentos do paciente, devendo perdurar pelo tempo que for 

necessário para a realização da internação. Fixo o prazo para 

cumprimento em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para cada réu em caso de descumprimento da presente 

decisão. Cite-se a parte requerida com as advertências legais (artigo 285 

e 319, do Código de Processo Civil) para apresentar resposta, querendo e 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto 

a matéria de fato. Realizada a citação e sendo apresentada a contestação 

dê-se vista ao autor para impugnação. Cumpra-se."

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000424-73.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JÚLIO MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

PAULA LÚCIA ARAÚJO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE REITERO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO SENTIDO DE EFETUAR O 

RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA FINS DE 

CUMPRIMENTO DO ATO DEPRECADO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000433-35.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

LUCIRENE MARIA ALMEIDA CARVALHO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que REITERO a intimação da parte autora para as 

providências necessárias no sentido de efetuar o recolhimento da 

diligência do oficial de justiça para fins de cumprimento ao ato deprecado

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000288-76.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA (ADVOGADO(A))

AURELIANO LEITE PINHEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a contestação apresentada nos autos, foi 

protocolada no prazo legal Certifico ainda que procedo a intimação da 

parte autora para no prazo legal impugnar a contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000388-31.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

THEREZINHA LEOLI CRESTANI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS 

POR DERRADEIRO, FOI PROTOCOLADA NO PRAZO LEGAL CERTIFICO 

AINDA, QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARE AUTORA, PARA NO 

PRAZO DE LEI, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000362-33.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS PEREIRA RAMOS (AUTOR(A))

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS , 

FOI PROTOCOLADA NO PRAZO LEGAL CERTIFICO AINDA, QUE PROCEDO 

A INTIMAÇÃO DA PARE AUTORA, PARA NO PRAZO DE LEI, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000414-29.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIERA LOPES & SOUZA LOPES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que REITERO a intimação da parte autora, para efetuar 

o recolhimento da Diligência do Oficial Justiça, para fins de cumprimento do 

ato citatório

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72633 Nr: 1953-18.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilson Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA VALADARES SILVA - 
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OAB:23270/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora do desarquivamento 

dos autos pelo prazo legal

Salustiano Candido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73557 Nr: 286-60.2017.811.0014

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JYM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdFFdEdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 286-60.2017.811.0014 (Código 73557)

VISTO,

 CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para o Estado de Mato Grosso se 

manifestar nos autos.

Após, conclusos para as deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25332 Nr: 608-95.2008.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Luiz do Valle Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Vieira de Moura, Gildásio Alves Moura, 

Milton Vieira de Moura, Maria Ilda dos Santos, Valdeci Vieira de Moura 

Rosa, Zilda de Moura Moreira, Juari Vieira Guimarães, João Vieira 

Guimarães, Jassy Moura da Cruz, Adelson Vieira Guimarães, Oswaldo 

Vieira Guimarães, Anézio Vieira Guimarães, Cirlene Vieira Guimarães, 

Vanderlei Vieira Guimarães, Adevanir Rodrigues Moura, Rosângela 

Rodrigues Ferreira, Maria de Lourdes Vieira de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião M. Pinto Filho - 

OAB:MT. 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº. 608-95.2008.811.0014 (Código: 25332)

VISTO,

A priori, ressalva-se que o autor não pode valer-se dos meios judiciais 

para se isentar dos tributos que lhe incumbe recolher.

Deste modo, INTIME-O para cumprir na forma determinada à fl. 407-v.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62846 Nr: 1082-90.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Guimarães Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Poxoréu - 

MT, Gestor do Sistema Único de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 Processo nº. 1082-90.2013.811.0014 (Código 62846)

VISTO,

 Ante a certidão retro, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, pelo 

prazo de 10 (dez) dias, para manifestação.

Após, tornem os autos conclusos para as deliberações.

Cumpra-se.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76733 Nr: 1832-53.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1832-53.2017.811.0014 (Código: 76733)

VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão retro, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente, para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, promover os atos necessários ao 

regular processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66602 Nr: 450-93.2015.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinalva Araújo Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 450-93.2015.811.0014 (Código: 66602)

VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão retro, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente, para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, promover os atos necessários ao 

regular processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75877 Nr: 1448-90.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1448-90.2017.811.0014 (Código 75877)

VISTO,

Trata-se de Ação de Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas, em 

que a parte requerente pugna pelo prosseguimento da presente, com a 

realização de buscas do endereço do requerido através dos sistemas 

INFOSEG, INFOJUD e etc.

POIS BEM.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar o 

endereço do requerido, pois não há sequer prova de que diligenciou junto 

a órgãos dos que tem acesso, comprovando que pelo ao menos tentou 

obter alguma informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que somente se comprovado que efetivamente 
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não se logrou êxito na localização de endereços, tal como com a negativa 

de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do 

aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, poder 

este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou demais 

órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, por ora, o pedido de buscas do endereço do 

requerido através dos sistemas Infoseg, Infojud e etc.

Por outro lado, DILIGENCIE-SE a parte requerente para informar o 

endereço do requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, informando-o nos 

autos.

Decorrido o prazo, DETERMINO seja certificado, e, após seja intimada a 

parte exequente para promover o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 

485, parágrafo 1º, do NCPC.

INTIME-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71852 Nr: 1525-36.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhon Lennon Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0, Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Processo nº 1525-36.2016.811.0014 (Código 71852)

VISTO,

Trata-se de Denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

desfavor de JHON LENNON ALVES DE OLIVEIRA pela suposta prática dos 

crimes descritos nos artigos 129, §9º e 147 c/c o artigo 61, inciso II, alínea 

“a” e “f”, do Código Penal.

Pois bem.

ATENTE-SE À SECRETARIA ao integral cumprimento da decisão de fl. 60, 

expedindo o necessário.

Após, tornem os autos conclusos para as deliberações.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74681 Nr: 889-36.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSdO, SLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 889-36.2017.811.0014 (Código 74681)

VISTO,

Verifica-se nos autos que não há repercussão relevante ao interesse 

público, bem como não há interesse de menores envolvidos, modo pelo 

qual ante a suspensão dos trabalhos da Defensoria Pública Estadual nesta 

comarca, por tempo indeterminado, NOMEIO a advogada KAREN KELLY 

ROSSATTO DOS SANTOS - OAB/MT 19204, como dativa da parte exequ 

ente, devendo esta ser intimada para, em 05 (cinco) dias, declinar nos 

autos se aceita a honrosa nomeação.

 Desde já, ARBITRO a defensora nomeada o valor de 03 URH a serem 

pagas pelo Estado de Mato Grosso em razão da sua atuação no feito, 

conforme tabela da OAB/MT, devendo a mesma requerer o que entender 

de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 05 de Outubro de 2018.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67100 Nr: 725-42.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gilberto dos Santos-ME, Antônio 

Gilberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso 

Siqueira-Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 725-42.2015.811.0014 (Código 67100)

VISTO,

Denota-se dos autos que ainda não fora realizada a citação dos 

executados, motivo pelo qual o exequente postula seja realizada a citação 

por edital deste. (fl. 24).

De fato, evidencia-se que desde o ajuizamento da ação, nos idos de 2015, 

se tem diligenciado com vistas a localizar os sobreditos executados, a fim 

de realizar a escorreita citação pessoal do mesmo, porém as diligências 

mostraram-se infrutíferas.

Nesse cenário, recorre-se ao disposto no art. 256, do NCPC, o qual 

preconiza que para a realização da citação editalícia faz-se imperiosa a 

verificação de que a parte a ser citada esteja em local desconhecido ou 

incerto, ou, ainda, que conhecido, que se encontra em local ignorado, 

incerto ou inacessível, amoldando, assim, ao caso em análise.

Destarte, CITEM-SE os executados Antônio Gilberto dos Santos – ME e 

Antônio Gilberto dos Santos por edital, com prazo dilatório de 30 (trinta) 

dias, para, querendo, contestarem a ação.

Se transcorrido o prazo in albis, NOMEIO, desde já, a advogada MARIZA 

RESPLANDES - OAB/MT 25.356/O, para funcionar nestes autos como 

curadora especial dos executados (NCPC, art. 72, II, segunda parte).

Por fim, INTIME-SE, pessoalmente, a causídica para, em cinco (05) dias, 

manifestar-se nos autos se aceita a nomeação, ficando consignado que 

no caso de aceitação lhe serão devidos honorários correspondentes a 08 

URH, em conformidade com a Tabela da OAB/MT, devendo a mesma 

apresentar peça contestatória no prazo legal.

INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60037 Nr: 1264-47.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclécio Pereira Lago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Souza Miranda, Espólio de 

Antonio Gonçalves de Miranda, Lourival de Souza Miranda, Elson Souza 

Miranda, Rosemeire Souza Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921/MT, Dr. Felipe Antonio Souza Lago - OAB:21.333/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Gonçalves de 

Miranda Neto - OAB:MT 14576, Elson Souza Miranda - OAB:/MT - 

16.514, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos no sentido de intimar o advogada Elson 

Souza Miranda OAB/MT 16.514, via DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para 

devolver em Cartório os autos acima mencionado, imediatamente, tendo em 

vista estar com carga rápida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67099 Nr: 724-57.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gilberto dos Santos-ME, Antônio 

Gilberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso 

Siqueira-Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, DETERMINO a penhora online sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em 

nome dos executados ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS - ME, CNPJ: 
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01.397.603/0001-31, e ANTÔNIO GILBERTO DOS SANTOS, CPF: 

326.432.419-91, até o limite da CDA atualizada, no valor de R$ 41.176,16 

(quarenta e um mil cento e setenta e seis reais e dezesseis centavos), 

conforme CDA atualizada de fl. 28.Havendo bloqueio de dinheiro, DÊ-SE 

CIÊNCIA à exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que 

requeira o que entender de direito. Em seguida, intime-se a parte 

executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer 

embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80).No caso de penhora negativa, 

DÊ-SE CIÊNCIA à credora da resposta encaminhada, informando que não 

foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas dos 

executados.Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, AUTORIZO, 

desde já, o desbloqueio.Por fim, MANTENHAM-SE os autos conclusos em 

gabinete para a efetivação da busca e constrição acima deferida via 

sistema Bacenjud.Cumpra-se, expedindo o necessário. Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66925 Nr: 634-49.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Rodrigues dos santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, que deverá para 

apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de honorários periciais 

(art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de honorários ou 

decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo impugnações, 

INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no prazo impreterível 

de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte autora atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos da 

servidora, neste período, caso assim já não tenha sido procedido. 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a parte 

autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente requerido, 

para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64507 Nr: 925-83.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Nascimento Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Estadual - 

OAB:

 Processo nº 25-83.2014.811.0014 (Código 64507)

VISTO,

Analisando os autos, verifico que o pedido retro não comporta 

deferimento, visto que, ainda que a parte não consiga o acesso via sítio 

eletrônico, a mesma poderá diligenciar por outros meios com vistas a obter 

os documentos necessários, razão pela qual INDEFIRO o pedido.

No mais, CERTIFIQUE-SE a regularidade da intimação do requerido sobre a 

baixa dos autos e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79390 Nr: 783-40.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Cavalcante da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelar Krummenauer - 

OAB:21906/O

 Processo nº. 783-40.2018.811.0014 (Código 79390)

VISTO,

 Ante o petitório de fl. 86, com relação à quebra de sigilo telefônico, DÊ-SE 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63203 Nr: 1377-30.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, que deverá para 

apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de honorários periciais 

(art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de honorários ou 

decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo impugnações, 

INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no prazo impreterível 

de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte autora atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos da 

servidora, neste período, caso assim já não tenha sido procedido. 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a parte 

autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente requerido, 

para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66830 Nr: 571-24.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Brito de Jesus Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº. 571-24.2015.811.0014 (Código 66830)

VISTO,

 Ante a manifestação ministerial de fl. 120-v, DEFIRO o pedido de 

desistência da testemunha Marcos Túlio Ferreira Pires, à vista do contido 

na certidão de fls. 118-v/119, bem como verifico que já houve retorno da 

missiva expedida para o interrogatório do réu, conforme fls. 128/130.

Deste modo, considerando que não há mais diligencias a serem 

realizadas, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público e, após, a Defesa, 

para apresentação de memorias finais, no prazo de 05 (cinco) dias, de 

acordo com o artigo 403 §3º do Código de Processo Penal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72427 Nr: 1838-94.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro José Xavier da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 Processo n.º 1838-94.2016.811.0014 (Código 72427)

VISTO,

Analisando os autos, verifico que o denunciado manifestou sua vontade 

de apelar da sentença de fls. 203/209.

Deste modo, INTIME-SE o patrono do réu para apresentar as razões 

recursais no prazo legal.

Em seguida, INTIME-SE o Ministério Público para, querendo, no prazo legal, 

oferecer contrarrazões ao recurso de apelação.

Por conseguinte, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para exame do recurso, com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66503 Nr: 393-75.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Oliveira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Kellen Oliveira 

Vieira - OAB:23704/O, KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - 

OAB:19204/O

 Processo nº 393-75.2015.811.0014 (Código 66503)

VISTO,

Compulsando os autos, nota-se que o acusado TARCISIO OLIVEIRA 

LOPES interpôs recurso de apelação em face da sentença retro prolatada.

Destarte, certificada a tempestividade (ref.: 114), RECEBO a apelação em 

seu duplo efeito.

 Prosseguindo, considerando que já apresentadas as razões recursais 

(refs.: 108/113), ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério Público Estadual 

para, no prazo legal, apresentar as devidas contrarrazões à apelação.

Por fim, observadas as formalidades legais, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78689 Nr: 478-56.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucélio Ramos da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Oliveira - OAB:MT-12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza Timóteo 

de Almeida - OAB:MT/12025

 Processo nº. 478-56.2018.811.0014 (Código 78689)

VISTO,

Cuida-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de LUCÉLIO RAMOS DA FONSECA, devidamente qualificados 

nos autos.

Analisando detidamente o feito, verifico que a fl. 34 fora recebida a 

denúncia, bem como, determinada a citação do acusado. Ademais, 

devidamente citado, o mesmo informou não ter condições de constituir 

advogado, razão pela qual pugnou por nomeação de defensor dativo.

Desta feita, foi realizada a nomeação de defensor dativo à fl. 38 e, assim, 

apresentada sua contestação à fl. 39.

Ainda, verifico que as testemunhas arroladas à fl. 05 não residem nesta 

comarca, vez que os mesmos são Policiais Militares Rodoviários lotados 

na cidade de Cuiabá/MT, contudo, verifico que o réu reside nesta 

comarca, conforme endereço acostado ao mandado de citação de fls. 

36/37.

 Vieram-me os autos conclusos.

Pois bem.

Com as considerações supracitadas, DESIGNO o dia 13 de Novembro de 

2018, às 16h00min (MT), para a realização do interrogatório do réu, na 

sede deste Juízo.

 Deste modo, INTIME-SE o acusado, cientificando-os da presente 

audiência.

DEPREQUE-SE a oitiva das testemunhas residentes em outras comarcas.

DÊ-SE CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23501 Nr: 665-50.2007.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Márcia Macedo Galvão - OAB:15668, Willian 

Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 665.50.2007.811.0014 (Código: 23501)

VISTO,

Analisando detidamente os autos, verifico que à fl. 192 fora determinado o 

cumprimento da penhora e avaliação do imóvel apresentado pela parte 

exequente às fls. 171/172, ante a comprovação do pagamento da 

diligência, conforme fl. 191.

Com essas considerações, DEFIRO o pedido retro e, deste modo, 

proceda-se conforme pugnado.

Por fim, ATENTE-SE A SECRETARIA a devida formulação do mandado de 

penhora e avaliação, fazendo constar, corretamente, o imóvel 

apresentado às folhas supramencionadas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76224 Nr: 1613-40.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bertran Aires de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:12.025

 Processo nº. 1613-40.2018.811.0014 (Código 76224)

VISTO,

CIENTE da certidão de fl. 42.

Deste modo, considerando a suspensão dos trabalhos da Defensoria 

Pública Estadual nesta comarca, por tempo indeterminado, NOMEIO o 

advogado YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB/MT 

12025, como defensor dativo do denunciado, devendo este ser intimado 

para, no prazo legal, declinar nos autos se aceita a honrosa nomeação.

 Desde já, ARBITRO ao defensor nomeado o valor de 09 (nove) URH a 

serem pagas pelo Estado de Mato Grosso em razão da sua atuação no 

feito, conforme tabela da OAB/MT, devendo o dativo apresentar defesa 

escrita do denunciado, no prazo legal de 10 (dez) dias.

INTIME-SE, pessoalmente, a advogada mencionada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 19589 Nr: 1728-81.2005.811.0014
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Bispo de Araújo 

Filho - OAB:OAB/MT 14537

 Código: 19589

VISTO,

Ciente do petitório de fl. 147, INTIME-SE o causídico da parte executada, 

para que junte aos autos procuração no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, tornem os autos conclusos para as deliberações.

Cumpra-se.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77052 Nr: 1975-42.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assis José de Lima, Helio José de Lima, Diva 

Real de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA 

- OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 77052

VISTO,

PROCEDA-SE à secretaria para que intime-se a parte autora quanto as 

devidas providencias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77212 Nr: 2088-93.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/SP 327.026

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S/A 

alegando omissão na sentença retro prolatada, requerendo, pois, a 

modificação da mesma para que seja declarada nula e designada nova 

sessão de mediação (fls. 80/83).

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 84).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que os embargos de declaração têm a 

finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença.

 Analisando a decisão embargada constata-se que os presentes merecem 

não merecem acolhimento.

 Com efeito, a tônica principal da insurgência do embargante calha-se ao 

fato de que não houve respeito ao prazo mínimo de intimação para 

comparecer à sessão de mediação designada após o recebimento da 

ação.

Todavia, verifica-se que embora o requerido tenha sido intimado e citado 

aos 03.04.2018, somente postulou a designação de nova sessão de 

mediação aos 30.07.2018, quando, então, já havia ocorrido o prazo para 

qualquer insurgência, inclusive para a apresentação de contestação, nos 

termos certificados às fls. 49.

Nessa esteira, a toda evidência, o requerido alega a omissão do juízo 

quando, em verdade, não obedeceu aos prazos processuais, sendo 

vítima, por corolário, de sua própria torpeza, de modo que não há falar-se 

em nulidade da sentença objurgada e, quiçá, na designação de nova 

sessão de mediação.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração, no 

entanto, NEGO-LHES provimento, motivo pelo qual MANTENHO incólume a 

sentença atacada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62862 Nr: 1097-59.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo de Jesus Martins, Jorge Luiz 

Delazzari, Leandro Matias Garcia, Thiago Antônio da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Campos - 

OAB:14762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da S.I. de 

Almeida - OAB:7355-A, Fábio Moreira Pereira - OAB:9405/MT, Flavia 

Venceslau Gomes - OAB:MT -16.843, Paulo José Canevazzi da 

Silva - OAB:OAB/MT 23.244

 Certifico que procedo a intimação da defesa dos denciados para 

audiência de interrogatório que foi desiganad para dia 12/11/2018, às 

14:20 horas nos autos de carta precatória de código 211370 no juízo da 

Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69973 Nr: 434-08.2016.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evangelista da Silva Delmondes, Lenembrany 

Gondim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 Certifico que procedo a intimação da defesa do denunciao, para no prazo 

legal, apresentar as alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68719 Nr: 1526-55.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA JULIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi - Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiloiar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70437 Nr: 690-48.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joice Kelly Emílio Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorrane Moreira Martins 
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dos Santos - OAB:20687/O

 Autos nº 690-48.2016.811.0014 (Código 70437)

 Termo Circunstanciado

 Autora do Fato: Joice Kelly Emílio Silva

Vistos etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 06 de abril de 

2017, às 18h00min.

Cite-se e intime-se a acusada, na forma do artigo 66 da Lei nº 9.099/95. 

Do ato de intimação da autora do fato e do mandado de citação da 

acusada, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado 

de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado 

defensor público (Lei nº 9.099/95, art.68), bem como que deverá trazer 

suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 

cinco dias antes de sua realização (Lei nº 9.099/95, art.78, §1º).

 Intime-se a ofendida, bem como as testemunhas arroladas, nos termos do 

artigo 67 da Lei nº 9.099/95, para comparecerem à audiência de instrução 

e julgamento (Lei nº 9.099/95, art.78, §2º e §3º).

No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se 

na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de 

conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, 

proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei (Lei nº 

9.099/95, art.79).

Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à 

acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; 

havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de 

acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, 

passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença 

(Lei nº 9.099/95, art.81).

Defiro o requerimento ministerial (fls.27).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Poxoréu (MT), 14 de outubro de 2016.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 82573 Nr: 2540-12.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DE SOUZA OLIVEIRA 

JÚNIOR - OAB:52.292/PR

 Visto.

Ante o teor da certidão de oficial de justiça que ora determino seja 

encartada aos autos, redesigno a audiência para o dia 26 de outubro de 

2018, às 15:45 horas, saindo o presente intimado.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se a testemunha.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 82428 Nr: 2490-83.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ THOME PREDIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTÁQUIO DA 

SILVA - OAB:9813/B

 Visto.

Ante o teor da certidão de oficial de justiça que ora determino seja 

encartada ao feito, redesigno a audiência para o dia 26 de outubro de 

2018, às 16:00 horas, saindo o presente intimado.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se a testemunha.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28506 Nr: 2385-87.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JANUARIO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Dalvo de Oliveira Júnior - 

OAB:9459/OABMT, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10.236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 O INSS protestou pelo cumprimento de sentença, requerendo seja a parte 

autora compelida a ressarcir o erário referente aos valores que teria 

recebido a título de tutela antecipada, considerando que esta teria sido 

revogada por ocasião da sentença (vide fls. 161/164).

Todavia, compulsando os autos, possível extrair que o benefício obtido 

pela parte autora (aposentadoria por idade rural) não se deu em razão de 

qualquer determinação deste juízo, mas sim em decorrência de 

requerimento administrativo, pleiteado em 17/10/2011, conforme se extrai 

do documento de fls. 146-verso.

Assim, equivoca-se a autarquia ao postular o ressarcimento quando 

sequer ocorreu qualquer determinação deste juízo no sentido de que 

fosse o benefício implantado e, consequentemente, inexistente qualquer 

determinação de revogação.

Assim, considerando que inexistência de título a ser executado, já a 

presente ação foi julgada extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a 

ausência de interesse processual (fls. 157/158), já transitada em julgado, 

indefiro o pedido de cumprimento de sentença.

Preclusa as vias recursais, certifique-se. Após, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82612 Nr: 2558-33.2018.811.0033

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL MORAIS BATISTA, Cpf: 

06194768185, Rg: 28425430, Filiação: Marilucia de Campos Morais e Joel 

Juares Ranke Batista, data de nascimento: 28/05/1999, brasileiro(a), 

natural de São Jose do Rio Claro-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o requerido das medidas protetivas abaixo concedidas 

em seu desfavor.

Despacho/Decisão: PROCESSO Nº: 2558-33.2018.811.0033CÓD: 

82612REQUERENTE: CLAUDINEIA PEREIRA DOS SANTOSREQUERIDO: 

DANIEL MORAIS BATISTADECISÃO Vistos,Cuidam os autos de pedido de 

aplicação de medidas protetivas em favor da requerente CLAUDINEIA 

PEREIRA DOS SANTOS, vítima de ameaça praticada em situação de 

violência doméstica, em que figura como agressor seu ex-convivente 

DANIEL MORAIS BATISTA.Sustenta a requerente que: “Que convive há um 

ano com Daniel; Que não tiveram filhos em comum; Que relata que no dia 

07/10/2018, por volta das 13:30 horas, o suspeito chegou embriagado em 

casa de moto com Natanael, irmão dele e pediu um dinheiro que a 

declarante havia guardado para ele, sendo R$ 100,00 de Daniel e R$ 

100,00 de Natanael; Que entregou o dinheiro a ele, e disse que iria 

passear na casa de sua irmã; Que o suspeito não gostou e disse que não 

era para ir; Que ele estava em posse de um capacete nas mãos e desferiu 

golpes em sua cabeça e em seu rosto e ainda deu um soco em seu olho 

direito. Que Natanael interviu e conseguiu levar Daniel embora do local; 

Que deseja medida protetiva para afastar o agressor e também para 

retirá-lo de sua residência; Que informa que a casa onde reside, é de sua 

propriedade e que mora nela há quatro anos e que desde o dia dos fatos, 

não pode voltar para casa por medo de Daniel que na data de hoje 
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conversou com Daniel, pediu para que saísse da casa, ao que respondeu 

que não irá sair, pois não quer se separar da declarante... 

;”Relatei.Fundamento e Decido.De início, cumpre anotar que entre todos os 

tipos de violência existentes contra a mulher, aquela praticada no ambiente 

familiar é uma das mais cruéis e perversas. O lar, identificado como local 

acolhedor e de conforto passa a ser, nestes casos, um ambiente de 

perigo contínuo que resulta num estado de medo e ansiedade 

permanentes.No caso em estudo, está configurada a situação de iminente 

risco de violência decorrente da relação amorosa que existiu entre a 

ofendida e o requerido. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a 

atuação estatal e a tutela judicial no sentido de propiciar instrumentos 

próprios para coibir a concretização destes riscos.Ademais, é importante 

frisar que a palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico é 

de suma importância, já que, em regra, as violências ocorrem, na maioria 

das vezes, dentro do próprio âmbito familiar, sem prova testemunhal.Neste 

sentido a jurisprudência:PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 

MEDIDAS PROTETIVAS ESTIPULADAS PELA LEI N. 11.340/2006 ("LEI 

MARIA DA PENHA"). DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO DAS DETERMINAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. 

DENEGAÇÃO. 1. Sendo demonstradas a necessidade e a razoabilidade 

das determinações da autoridade coatora, que visaram à proteção de 

mulher contra a prática de violência moral e psicológica por parte do 

paciente, devem elas ser mantidas. 2. Não constitui constrangimento ilegal 

o deferimento de medidas protetivas apoiadas em fatos que denunciam 

conduta ameaçadora do marido contra a mulher. 3. Ordem de habeas 

corpus denegada (TJMA - Tribunal de Justiça do Maranhão - Processo 

Número: 226672007 - Acórdão: 0706972008 - Relator: LOURIVAL DE 

JESUS SEREJO SOUSA - Data de Publicação: 11/02/2008).APELAÇÃO 

CRIMINAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - 

RELEVÂNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. As lesões corporais 

praticadas no âmbito familiar são, na maioria das vezes, realizadas às 

escuras, sem a presença de testemunhas. Daí ser relevante, neste tipo de 

delito, a palavra da vítima, não sendo imprescindível que existam 

testemunhas presenciais. (TJMG, 1ª Câmara Criminal, Apelação n.º 

1.0382.05.051316-9/001, Relatora: Desembargadora Márcia Milanez; j. 

18.03.2008).Assim, configurada a hipótese de violência doméstica (art. 7º, 

inciso II, da Lei n.º 11.340, de 07.08.06), bem como a imperiosa 

necessidade de aplicação de medidas de proteção à ofendida, o 

deferimento da imposição das medidas é de rigor, no intuito de resguardar 

a integridade física e psíquica da requerente.À vista do exposto, nos 

termos do artigo 22 da denominada Lei Maria da Penha (Lei n.º 

11.340/2006) concedo à ofendida as medidas postuladas, o que faço para 

aplicar imediatamente ao ofensor as medidas protetivas de urgência:1. 

Proibição do ofensor de praticar determinadas condutas, entre as quais:1. 

a) Aproximação do lar, domicílio ou local de convivência;1. b) Se aproximar 

da ofendida, seus familiares e das testemunhas, mantendo limite mínimo de 

distância de 300 (trezentos) metros.1. c) ter qualquer tipo de contato com 

a ofendida, seus familiares, inclusive, seu filho e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação;1. d) frequentar determinados lugares, 

quais sejam: a residência da requerente, de suas irmãs e seu local de 

trabalho, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.1. e) 

recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicilio, após o 

afastamento do agressor;Não vislumbro a possibilidade no deferimento 

das seguintes medidas, ora pleiteadas: prestação de alimentos 

provisionais ou provisórios de dois salários mínimos, posto que não 

demonstrada a necessidade da requerente e possibilidade do requerido; 

outra medida acautelatória, posto que não especificada qual medida 

pretendia ser deferida; afastamento da ofendida, sem prejuízos dos 

direitos relativos aos bens, guarda dos filhos e alimentos, uma vez que a 

propriedade do imóvel em questão é da requerida, inexistem filhos e ainda 

a requerente já está sendo conduzida; separação de corpos, posto queas 

partes não são casadas, mas apenas vivem em união estável, não sendo 

possível o deferimento de tal requerimento; restituição de bens 

indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, posto que não 

demonstrada qualquer subtração de bens, sequer mencionada nas 

declarações da requerente; Proibição temporária para celebração de atos 

e contratos de compra, venda e locação de propriedade comum, pois não 

constam nas declarações da requerente nenhum elemento capaz de 

ensejar o deferimento da medida em apreço e estabelecimento de caução 

provisória mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais 

decorrentes de violência doméstica sofrida, posto que não demonstrado 

eventuais danos sofridos pela parta autora. Intime-se a requerente 

pessoalmente desta decisão, cientificando-a, ainda, de que caso o 

requerido descumpra qualquer das medidas acima impostas, deverá a 

autora imediatamente procurar a Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum 

local para a adoção das medidas pertinentes.Intime-se o requerido 

pessoalmente, cientificando-o de que o descumprimento de qualquer 

dessas medidas ensejará na decretação de sua prisão preventiva (art. 20 

da Lei n.º 11.340, de 07.08.06). Caso não seja encontrado, proceda-se 

sua intimação por edital.UTILIZE-SE DESTA DECISÃO COMO 

MANDADO.Ciência à Autoridade Policial, bem como ao representante do 

MPE.São José do Rio Claro-MT, 09 de outubro de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 19 de outubro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2842 Nr: 576-14.2000.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO GERALDO, MÁRIO CEZAR GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ELSON SABAINI - 

OAB:15497/PR, RODRIGO DOLFINI - OAB:26897/PR

 Intimo o executado Mario Geraldo, através de seu procurador, para que 

querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação à penhora realizada as 

folhas 347/348.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24521 Nr: 1768-64.2009.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC ZERI DE MACEDO COMÉRCIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA - OAB:10.236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Tendo em vista o decurso de prazo para a parte requerida às fls. 55, 

intimo a parte autora para que impulsione os autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69777 Nr: 1006-67.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ALIENDES LHOPES ME, MARCIA 

ALIENDES LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo restado infrutífera a tentativa de penhora conforme folhas 83/84, 

intimo a parte autora para que impulsione o feito no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1502 Nr: 364-27.1999.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO MARQUES VERÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ONIVALDO MARQUES VERÃO, Cpf: 

23750138168, Rg: 28904958, Filiação: Maria Marques Verão, data de 

nascimento: 16/08/1962, brasileiro(a), natural de Itapora-MS, casado(a), 

madeireiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com 

fundamento no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com 

resolução de mérito.Custas pela parte executada.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se.São José do Rio Claro, 

27 de agosto de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 19 de outubro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67799 Nr: 3293-37.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMARILDO ANTUNES, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): R$ 4.182,32 ( quatro mil cento e oitenta e dois 

reias e trinta e dois centavos)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANE SILVA 

AMORIM, digitei.

 São José do Rio Claro, 17 de outubro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68190 Nr: 3518-57.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE MORAIS EUGÊNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59236 Nr: 909-38.2015.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIA GARCIA BRIANTI, ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN EICHELT, ALEXON EICHELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911/B, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca das 

correspondências devolvidas às fls. 433-v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64671 Nr: 1489-34.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CELSO CASSIMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o endereço encontrado nas buscas já ter sido tentado as 

fls 72/73, intimo a parte autora para impulsionar o feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 690-25.2015.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ROLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, JOÃO PAULO VINHA BITTAR - OAB:14370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULSER PARADA - 

OAB:11.846-B

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75811 Nr: 3717-45.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito, uma vez que 

decorreu o prazo solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54664 Nr: 508-73.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA BEZERRA DOS SANTOS, ANTONIO 

PEREIRA DE ANDRADE, CREUZA BEZERRA DOS SANTOS MERCEARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-98.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETH CONCEICAO DO AMARAL (REQUERENTE)

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CRISTINA HUL (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para comparecer na audiência de Conciliação 

designada para o dia 06 de dezembro de 2018, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010057-73.2011.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA (ADVOGADO(A))

AYRES GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei, requerer o que entender 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010283-73.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (ADVOGADO(A))

SIMONE DE ASSIS ALVES LOPES (EXEQUENTE)

LUCIANA WERNER BILHALVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA (ADVOGADO(A))

COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMO VOSSA EXCELÊNCIA, PARA, EM CINCO DIAS MANIFESTAR-SE 

SOBRE A PENHORA NEGATIVA, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010688-46.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

HENRIQUE HOFFMANN MONTEIRO DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS LOPES (ADVOGADO(A))

T V VERDES CAMPOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para, em cinco dias requerer o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010031-02.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO GOMES BERNARDO 83170090178 (EXEQUENTE)

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PINTO (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, em cinco dias requerer o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010093-18.2011.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

R DOS SANTOS SOUZA - COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES (ADVOGADO(A))

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE (ADVOGADO(A))

MARTA CARMO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa(s) Excelência(s) para, em cinco dias requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-90.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

RONIVALDO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000001-90.2017.8.11.0033 AUTOR: RONIVALDO DA 

SILVA ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, 

formulada por RONIVALDO DA SILVA ALMEIDA, em face de VIVO S/A, em 

que a parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da 

inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito que alega ser indevido ante a ausência de contratação. No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente no que diz respeito à integral reparação dos danos morais 

e materiais a serem apurados. As normas do Código de Defesa do 

Consumidor são de ordem pública e de interesse e função social, de 

natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, 

que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto no artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que 

abrange no conceito de consumidor toda pessoa física ou jurídica que 

adquire o produto ou serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 131,13 (cento 

e trinta e um reais e treze centavos). Ocorre que a requerida sustenta que 

o débito é oriundo do inadimplemento de faturas da linha telefônica 

cadastrada em nome da autora. Todavia, não acostou nenhum documento 

que comprovasse tais alegações. Desta feita, não obstante as alegações 

da requerida, inexiste nos autos qualquer comprovação da efetiva 

contratação do serviço telefonia móvel pelo autor, tampouco da utilização 

deste serviço. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas 

do negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call 

center, uma vez que afirma a existência de contrato verbal. Entretanto, 

embasou suas alegações somente em cópias das telas dos sistemas de 

atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 
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decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) Destarte, inexistindo prova da efetiva contratação do serviço 

de telefonia móvel pela parte autora, vislumbro a inscrição dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, como ato ilícito. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência do 

débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, VIVO 

S/A, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. . Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido em branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

2 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-71.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000151-71.2017.8.11.0033 REQUERENTE: JOSE AILTON 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO Visto. Cientifiquem-se 

as partes do retorno nos autos. Nada sendo requerido em 5 (cinco) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro/MT, 4 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-73.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA (ADVOGADO(A))

F.Q. DO NASCIMENTO SOUSA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLENI CHAVES (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para, em cinco dias requerer o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010298-71.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE FELIX SAKSIDA (EXECUTADO)

 

PROCESSO N: 8010298-71.2016.8.11.0033 REQUERENTE: ERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME REQUERIDO: MARIANE FELIX SAKSIDA DESPACHO 

Visto. Analisando os autos, verifico que a tentativa de citação da 

executada restou infrutífera (Id. 14517041, 14893579). Desta feita, 

intime-se a parte autora para que informe o atual endereço da executada, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio 

Claro/MT, 3 de setembro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-36.2011.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

EDER CARLOS CELLONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL LOGIC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA 

CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 

78435-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 72 horas. EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CRISTHIANE 
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TROMBINI PUIA BAGGIO PROCESSO n. 8010053-36.2011.8.11.0033 Valor 

da causa: $21,800.00 ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: EDER CARLOS CELLONI Endereço: Avenida ARGENTINA, 1122-B, 

CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 POLO 

PASSIVO: Nome: GENERAL LOGIC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME Endereço: 

Rua JOAO GOMES JUNIOR, 1131, JARDIM BONFIGLIOLI, SÃO PAULO - SP 

- CEP: 05592-001 FINALIDADE: acerca da constrição judicial efetivada nos 

autos, para que no prazo legal, apresentem impugnação ou recurso 

RESUMO DA INICIAL: DECISÃO/DESPACHO: Visto, Cuida-se de 

cumprimento de sentença formulado por EDER CARLOS CELLONI, em face 

de GENERAL LOGIC DISTRIBUIDORA EIRELI - ME. Analisando os autos, 

verifico que a ação foi julgada procedente, oportunidade em que foi 

decretada revelia da parte ré, pois não compareceu na audiência de 

conciliação, condenando-a ao pagamento de danos morais no importe de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) (Id. 6552622 ). Restando frutífera a penhora de 

ativo financeiros existentes em conta bancária da executada, o exequente 

postulou pelo levantamento do montante (Id. 12474385). Em atenção ao 

Provimento n. 68/CNJ, intime-se o executado, via edital, acerca da 

constrição judicial efetivada nos autos, para que no prazo legal, 

apresentem impugnação ou recurso. Transcorrido o prazo, certifique-se. 

Após, concluso para analise dos pedidos formulados no Id. 12474385. 

São José do Rio Claro/MT, 24 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Gilvone Lima Fischer, digitei. São José do Rio Claro - MT, 

21 de outubro de 2018. Gilvone Lima Fischer Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 13057 Nr: 642-96.2007.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PEREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY RIBEIRO - 

OAB:4314-A/MT, JOSUÉ SILVA MARINHO - OAB:MT 12423-A, 

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:6882/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VILA RICA - MT

 JUÍZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

Excelentíssimo Senhor Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva - Juiz 

Substituo e Presidente do Tribunal do Júri, desta Comarca de Vila Rica, 

Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc...

F A Z S A B E R, a todos quanto a presente Pauta virem ou dela 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri, durante o segundo semestre do corrente ano é a seguinte, 

ficando, contudo, sujeita a modificações posteriores em virtude de outros 

feitos que fiquem concluídos para o julgamento:

 SESSÕES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI

DATA HORA

(horário oficial de MT) CÓDIGO PROCESSO RÉU CONDIÇÃO

09/11/2018 08:00 55986 1968-76.2016.811.0049 EDISON MIGUEL DA 

COSTA PRESO

12/11/2018 08:00 61659 2063-72.2017.811.0049 ALAOR TELES DOS 

SANTOS PRESO

23/11/2018 08:00 18186 1268-47.2009.811.0049 ADAELSON PEREIRA 

DOS SANTOS E GENEON RIBEIRO DE

 SOUZA SOLTO

29/11/2018 08:00 13057 642-96.2007.811.0049 LUIZ CARLOS PEREIRA 

NASCIMENTO SOLTO

 Eu, _____ Clarice Viega, Gestora Judiciária, o digitei.

 Vila Rica - MT, 18 de outubro de 2018.

Clarice Viega

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 13057 Nr: 642-96.2007.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PEREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY RIBEIRO - 

OAB:4314-A/MT, JOSUÉ SILVA MARINHO - OAB:MT 12423-A, 

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:6882/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VILA RICA - MT

 JUÍZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS

Excelentíssima Senhor Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva – Juiz 

Substituto e Presidente do Tribunal do Júri, desta Comarca de Vila Rica, 

Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc...

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados nas sessões do Tribunal do Júri desta Comarca, durante o 

segundo semestre de 2018, ficando pelo presente edital convocados a 

comparecerem nas datas designadas e horários, abaixo mencionados, no 

Plenário deste Fórum, no endereço ao final indicado.

SESSÕES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI

DATA HORA

(horário oficial de MT) CÓDIGO PROCESSO RÉU CONDIÇÃO

09/11/2018 08:00 55986 1968-76.2016.811.0049 EDISON MIGUEL DA 

COSTA PRESO

12/11/2018 08:00 61659 2063-72.2017.811.0049 ALAOR TELES DOS 

SANTOS PRESO

23/11/2018 08:00 18186 1268-47.2009.811.0049 ADAELSON PEREIRA 

DOS SANTOS E GENEON RIBEIRO DE

 SOUZA SOLTO

29/11/2018 08:00 13057 642-96.2007.811.0049 LUIZ CARLOS PEREIRA 

NASCIMENTO SOLTO

 JURADOS A SEREM INTIMADOS

 ASSINATURAS TITULARES

1 ANNANDA EILEEN AGUIAR DA SILVA, Rua Curitiba, n° 205, Bela Vista

2 AGNALDO FRENANDES DE JESUS, Av. Perimetral Leste, 532, São 

Francisco

3 BRUNA FABIANA CARDOSO, Rua Curitiba, n° 205, bairro Bela Vista

4 DEJAIR MARTINS SOARES, Av. Brasília nº 170, bairro Bela Vista
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5 DINEUZA NASCIMENTO DOS SANTOS, Rua "A", nº 33, Vila Nova

6 ELEANDRO KOVALSKI, Rua Virgilia Kovalski n°43, Setor Sul

7 FLORISMAR VIEIRA BARROS, Rua Pará, nº 275, Inconfidentes

8 CLAUDINEI RENGEL,

 9 GUIOMAR RITA DA COSTA LUCAS, Av. Perimetral, nº 755, Setor Sul

10 JÉSSICA VANCIM BENÍCIO, Rua 10 n° 255 , Setor Norte

11 KÊNIA LOZADA DA SILVA, Av. Perimentral Norte, nº 816, Setor Norte

12 NAZARENO LEAL MARTINS, Rua das Azaléias, nº 75, Cidade Jardim

13 PATRÍCIA SANTOS DA SILVA, Rua Curitiba, n° 414, Bela Vista

14 SARA CRISTINY DE FARIA LUCAS, R Tomás Antonio Gonzaga, nº 346

15 VILMAR SILVA REIS, Rua Estrada Boiadeiros, nº 26, Tiradentes

16 WILSON PEREIRA CIRINO, Rua Claúdio Manoel, nº 325, Inconfidentes

 SUPLENTES:

1 ADENILSON FERREIRA AGUIAR, Rua Santa Rita Durão nº 168, 

Inconfidentes

2 JOELITON SANTOS MACHADO, Av. 08, nº 166, setor Oeste

3 NORMÉLIA VINCENSI, Av. E, n° 139, Setor Oeste

4 SOALINDAMAR PIZZATO, Rua 56, nº 185, Setor Oeste

5 WEVERTON LEMES GUERRA, Avenida Marília de Dirceu, nº 434, 

Inconfidentes

Vila Rica - MT, 18 de outubro de 2018.

Clarice Viega

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES:Av. Perimetral Sul, N.º 370, Bairro: 

Inconfidentes Cidade: Vila Rica-MT - Cep:78645000 - Fone: (66) 

3554-1603.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 18186 Nr: 1268-47.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAELSON PEREIRA DOS SANTOS, GENEON 

RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VILA RICA - MT

 JUÍZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS

Excelentíssima Senhor Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva – Juiz 

Substituto e Presidente do Tribunal do Júri, desta Comarca de Vila Rica, 

Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc...

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados nas sessões do Tribunal do Júri desta Comarca, durante o 

segundo semestre de 2018, ficando pelo presente edital convocados a 

comparecerem nas datas designadas e horários, abaixo mencionados, no 

Plenário deste Fórum, no endereço ao final indicado.

SESSÕES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI

DATA HORA

(horário oficial de MT) CÓDIGO PROCESSO RÉU CONDIÇÃO

09/11/2018 08:00 55986 1968-76.2016.811.0049 EDISON MIGUEL DA 

COSTA PRESO

12/11/2018 08:00 61659 2063-72.2017.811.0049 ALAOR TELES DOS 

SANTOS PRESO

23/11/2018 08:00 18186 1268-47.2009.811.0049 ADAELSON PEREIRA 

DOS SANTOS E GENEON RIBEIRO DE

 SOUZA SOLTO

29/11/2018 08:00 13057 642-96.2007.811.0049 LUIZ CARLOS PEREIRA 

NASCIMENTO SOLTO

 JURADOS A SEREM INTIMADOS

 ASSINATURAS TITULARES

1 ANNANDA EILEEN AGUIAR DA SILVA, Rua Curitiba, n° 205, Bela Vista

2 AGNALDO FRENANDES DE JESUS, Av. Perimetral Leste, 532, São 

Francisco

3 BRUNA FABIANA CARDOSO, Rua Curitiba, n° 205, bairro Bela Vista

4 DEJAIR MARTINS SOARES, Av. Brasília nº 170, bairro Bela Vista

5 DINEUZA NASCIMENTO DOS SANTOS, Rua "A", nº 33, Vila Nova

6 ELEANDRO KOVALSKI, Rua Virgilia Kovalski n°43, Setor Sul

7 FLORISMAR VIEIRA BARROS, Rua Pará, nº 275, Inconfidentes

8 CLAUDINEI RENGEL,

 9 GUIOMAR RITA DA COSTA LUCAS, Av. Perimetral, nº 755, Setor Sul

10 JÉSSICA VANCIM BENÍCIO, Rua 10 n° 255 , Setor Norte

11 KÊNIA LOZADA DA SILVA, Av. Perimentral Norte, nº 816, Setor Norte

12 NAZARENO LEAL MARTINS, Rua das Azaléias, nº 75, Cidade Jardim

13 PATRÍCIA SANTOS DA SILVA, Rua Curitiba, n° 414, Bela Vista

14 SARA CRISTINY DE FARIA LUCAS, R Tomás Antonio Gonzaga, nº 346

15 VILMAR SILVA REIS, Rua Estrada Boiadeiros, nº 26, Tiradentes

16 WILSON PEREIRA CIRINO, Rua Claúdio Manoel, nº 325, Inconfidentes

 SUPLENTES:

1 ADENILSON FERREIRA AGUIAR, Rua Santa Rita Durão nº 168, 

Inconfidentes

2 JOELITON SANTOS MACHADO, Av. 08, nº 166, setor Oeste

3 NORMÉLIA VINCENSI, Av. E, n° 139, Setor Oeste

4 SOALINDAMAR PIZZATO, Rua 56, nº 185, Setor Oeste

5 WEVERTON LEMES GUERRA, Avenida Marília de Dirceu, nº 434, 

Inconfidentes

Vila Rica - MT, 18 de outubro de 2018.

Clarice Viega

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES:Av. Perimetral Sul, N.º 370, Bairro: 

Inconfidentes Cidade: Vila Rica-MT - Cep:78645000 - Fone: (66) 

3554-1603.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 18186 Nr: 1268-47.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAELSON PEREIRA DOS SANTOS, GENEON 

RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VILA RICA - MT

 JUÍZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

Excelentíssimo Senhor Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva - Juiz 

Substituo e Presidente do Tribunal do Júri, desta Comarca de Vila Rica, 

Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc...

F A Z S A B E R, a todos quanto a presente Pauta virem ou dela 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri, durante o segundo semestre do corrente ano é a seguinte, 

ficando, contudo, sujeita a modificações posteriores em virtude de outros 

feitos que fiquem concluídos para o julgamento:

 SESSÕES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI

DATA HORA

(horário oficial de MT) CÓDIGO PROCESSO RÉU CONDIÇÃO

09/11/2018 08:00 55986 1968-76.2016.811.0049 EDISON MIGUEL DA 

COSTA PRESO

12/11/2018 08:00 61659 2063-72.2017.811.0049 ALAOR TELES DOS 

SANTOS PRESO

23/11/2018 08:00 18186 1268-47.2009.811.0049 ADAELSON PEREIRA 

DOS SANTOS E GENEON RIBEIRO DE

 SOUZA SOLTO

29/11/2018 08:00 13057 642-96.2007.811.0049 LUIZ CARLOS PEREIRA 

NASCIMENTO SOLTO

 Eu, _____ Clarice Viega, Gestora Judiciária, o digitei.

 Vila Rica - MT, 18 de outubro de 2018.

Clarice Viega

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61659 Nr: 2063-72.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR TELES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17.795-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VILA RICA - MT

 JUÍZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

Excelentíssimo Senhor Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva - Juiz 

Substituo e Presidente do Tribunal do Júri, desta Comarca de Vila Rica, 

Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc...

F A Z S A B E R, a todos quanto a presente Pauta virem ou dela 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri, durante o segundo semestre do corrente ano é a seguinte, 

ficando, contudo, sujeita a modificações posteriores em virtude de outros 

feitos que fiquem concluídos para o julgamento:

 SESSÕES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI

DATA HORA

(horário oficial de MT) CÓDIGO PROCESSO RÉU CONDIÇÃO

09/11/2018 08:00 55986 1968-76.2016.811.0049 EDISON MIGUEL DA 

COSTA PRESO

12/11/2018 08:00 61659 2063-72.2017.811.0049 ALAOR TELES DOS 

SANTOS PRESO

23/11/2018 08:00 18186 1268-47.2009.811.0049 ADAELSON PEREIRA 

DOS SANTOS E GENEON RIBEIRO DE

 SOUZA SOLTO

29/11/2018 08:00 13057 642-96.2007.811.0049 LUIZ CARLOS PEREIRA 

NASCIMENTO SOLTO

 Eu, _____ Clarice Viega, Gestora Judiciária, o digitei.

 Vila Rica - MT, 18 de outubro de 2018.

Clarice Viega

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61659 Nr: 2063-72.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR TELES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17.795-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VILA RICA - MT

 JUÍZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS

Excelentíssima Senhor Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva – Juiz 

Substituto e Presidente do Tribunal do Júri, desta Comarca de Vila Rica, 

Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc...

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados nas sessões do Tribunal do Júri desta Comarca, durante o 

segundo semestre de 2018, ficando pelo presente edital convocados a 

comparecerem nas datas designadas e horários, abaixo mencionados, no 

Plenário deste Fórum, no endereço ao final indicado.

SESSÕES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI

DATA HORA

(horário oficial de MT) CÓDIGO PROCESSO RÉU CONDIÇÃO

09/11/2018 08:00 55986 1968-76.2016.811.0049 EDISON MIGUEL DA 

COSTA PRESO

12/11/2018 08:00 61659 2063-72.2017.811.0049 ALAOR TELES DOS 

SANTOS PRESO

23/11/2018 08:00 18186 1268-47.2009.811.0049 ADAELSON PEREIRA 

DOS SANTOS E GENEON RIBEIRO DE

 SOUZA SOLTO

29/11/2018 08:00 13057 642-96.2007.811.0049 LUIZ CARLOS PEREIRA 

NASCIMENTO SOLTO

 JURADOS A SEREM INTIMADOS

 ASSINATURAS TITULARES

1 ANNANDA EILEEN AGUIAR DA SILVA, Rua Curitiba, n° 205, Bela Vista

2 AGNALDO FRENANDES DE JESUS, Av. Perimetral Leste, 532, São 

Francisco

3 BRUNA FABIANA CARDOSO, Rua Curitiba, n° 205, bairro Bela Vista

4 DEJAIR MARTINS SOARES, Av. Brasília nº 170, bairro Bela Vista

5 DINEUZA NASCIMENTO DOS SANTOS, Rua "A", nº 33, Vila Nova

6 ELEANDRO KOVALSKI, Rua Virgilia Kovalski n°43, Setor Sul

7 FLORISMAR VIEIRA BARROS, Rua Pará, nº 275, Inconfidentes

8 CLAUDINEI RENGEL,

 9 GUIOMAR RITA DA COSTA LUCAS, Av. Perimetral, nº 755, Setor Sul

10 JÉSSICA VANCIM BENÍCIO, Rua 10 n° 255 , Setor Norte

11 KÊNIA LOZADA DA SILVA, Av. Perimentral Norte, nº 816, Setor Norte

12 NAZARENO LEAL MARTINS, Rua das Azaléias, nº 75, Cidade Jardim

13 PATRÍCIA SANTOS DA SILVA, Rua Curitiba, n° 414, Bela Vista

14 SARA CRISTINY DE FARIA LUCAS, R Tomás Antonio Gonzaga, nº 346

15 VILMAR SILVA REIS, Rua Estrada Boiadeiros, nº 26, Tiradentes

16 WILSON PEREIRA CIRINO, Rua Claúdio Manoel, nº 325, Inconfidentes

 SUPLENTES:

1 ADENILSON FERREIRA AGUIAR, Rua Santa Rita Durão nº 168, 

Inconfidentes

2 JOELITON SANTOS MACHADO, Av. 08, nº 166, setor Oeste

3 NORMÉLIA VINCENSI, Av. E, n° 139, Setor Oeste

4 SOALINDAMAR PIZZATO, Rua 56, nº 185, Setor Oeste

5 WEVERTON LEMES GUERRA, Avenida Marília de Dirceu, nº 434, 

Inconfidentes

Vila Rica - MT, 18 de outubro de 2018.

Clarice Viega

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES:Av. Perimetral Sul, N.º 370, Bairro: 

Inconfidentes Cidade: Vila Rica-MT - Cep:78645000 - Fone: (66) 

3554-1603.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55986 Nr: 1968-76.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON MIGUEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VILA RICA - MT

 JUÍZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS

Excelentíssima Senhor Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva – Juiz 

Substituto e Presidente do Tribunal do Júri, desta Comarca de Vila Rica, 

Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc...

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados nas sessões do Tribunal do Júri desta Comarca, durante o 

segundo semestre de 2018, ficando pelo presente edital convocados a 

comparecerem nas datas designadas e horários, abaixo mencionados, no 

Plenário deste Fórum, no endereço ao final indicado.

SESSÕES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI

DATA HORA

(horário oficial de MT) CÓDIGO PROCESSO RÉU CONDIÇÃO

09/11/2018 08:00 55986 1968-76.2016.811.0049 EDISON MIGUEL DA 

COSTA PRESO

12/11/2018 08:00 61659 2063-72.2017.811.0049 ALAOR TELES DOS 

SANTOS PRESO

23/11/2018 08:00 18186 1268-47.2009.811.0049 ADAELSON PEREIRA 

DOS SANTOS E GENEON RIBEIRO DE

 SOUZA SOLTO

29/11/2018 08:00 13057 642-96.2007.811.0049 LUIZ CARLOS PEREIRA 

NASCIMENTO SOLTO
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 JURADOS A SEREM INTIMADOS

 ASSINATURAS TITULARES

1 ANNANDA EILEEN AGUIAR DA SILVA, Rua Curitiba, n° 205, Bela Vista

2 AGNALDO FRENANDES DE JESUS, Av. Perimetral Leste, 532, São 

Francisco

3 BRUNA FABIANA CARDOSO, Rua Curitiba, n° 205, bairro Bela Vista

4 DEJAIR MARTINS SOARES, Av. Brasília nº 170, bairro Bela Vista

5 DINEUZA NASCIMENTO DOS SANTOS, Rua "A", nº 33, Vila Nova

6 ELEANDRO KOVALSKI, Rua Virgilia Kovalski n°43, Setor Sul

7 FLORISMAR VIEIRA BARROS, Rua Pará, nº 275, Inconfidentes

8 CLAUDINEI RENGEL,

 9 GUIOMAR RITA DA COSTA LUCAS, Av. Perimetral, nº 755, Setor Sul

10 JÉSSICA VANCIM BENÍCIO, Rua 10 n° 255 , Setor Norte

11 KÊNIA LOZADA DA SILVA, Av. Perimentral Norte, nº 816, Setor Norte

12 NAZARENO LEAL MARTINS, Rua das Azaléias, nº 75, Cidade Jardim

13 PATRÍCIA SANTOS DA SILVA, Rua Curitiba, n° 414, Bela Vista

14 SARA CRISTINY DE FARIA LUCAS, R Tomás Antonio Gonzaga, nº 346

15 VILMAR SILVA REIS, Rua Estrada Boiadeiros, nº 26, Tiradentes

16 WILSON PEREIRA CIRINO, Rua Claúdio Manoel, nº 325, Inconfidentes

 SUPLENTES:

1 ADENILSON FERREIRA AGUIAR, Rua Santa Rita Durão nº 168, 

Inconfidentes

2 JOELITON SANTOS MACHADO, Av. 08, nº 166, setor Oeste

3 NORMÉLIA VINCENSI, Av. E, n° 139, Setor Oeste

4 SOALINDAMAR PIZZATO, Rua 56, nº 185, Setor Oeste

5 WEVERTON LEMES GUERRA, Avenida Marília de Dirceu, nº 434, 

Inconfidentes

Vila Rica - MT, 18 de outubro de 2018.

Clarice Viega

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES:Av. Perimetral Sul, N.º 370, Bairro: 

Inconfidentes Cidade: Vila Rica-MT - Cep:78645000 - Fone: (66) 

3554-1603.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55986 Nr: 1968-76.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON MIGUEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ 

DOS SANTOS - OAB:17861-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VILA RICA - MT

JUÍZO DA SEGUNDA VARA

PAUTA DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Excelentíssimo Senhor Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva - Juiz 

Substituto e Presidente do Tribunal do Júri, desta Comarca de Vila Rica, 

Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc...

F A Z S A B E R, a todos quanto a presente Pauta virem ou dela 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri, durante o segundo semestre de 2018, é a seguinte:

 DATA DADOS DOS PROCESSOS

09/11/2018 – às 08h00min Processo: nº. 1968-76.2016.811.0049 – 

Código: 55986- RÉU PRESO

Acusado: EDISON MIGUEL DA COSTA

Art. infringidos: Artigo 121 §2º, incisos II e III do Código Penal.

Promotor de Justiça: Dr. Eduardo Antônio Ferreira Zaque

Advogado: Drº Oswaldo Augusto Benez dos Santos

12/11/2018 – às 08h00min Processo: nº. 2063-72.2017.811.0049 – 

Código: 61659- RÉU PRESO

Acusado: ALAOR TELES DOS SANTOS

Art. infringidos: Artigo 121 §2º, incisos I e III; no artigo 155 §4º, inciso IV; 

art. 211 e no artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal, bem 

como no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Promotor de Justiça: Dr. Eduardo Antônio Ferreira Zaque

 Advogado: Drº Nivaldo Silva

 23/11/2018 – às 08h00min Processo: nº. 1268-47.2009.811.0049 – 

Código: 18186- RÉU SOLTO

Acusado: ADAELSON PEREIRA DOS SANTOS E GENEON RIBEIRO DE

 SOUZA

Art. infringidos: Artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II e artigo 352, todos 

do Código Penal.

Promotor de Justiça: Dr. Eduardo Antônio Ferreira Zaque

 Advogado: Drº Oswaldo Augusto Benez dos Santos

29/11/2018 – às 08h00min Processo: nº. 642-96.2007.811.0049 – Código: 

13057- RÉU SOLTO

Acusado: LUIZ CARLOS PEREIRA NASCIMENTO

Art. infringidos: Artigo 121 §2º, inciso IV do Código Penal.

Promotor de Justiça: Dr. Eduardo Antônio Ferreira Zaque

Advogado: Drº Josué Silva Marinho

Eu, _____ Clarice Viega, Gestora Judiciária, o digitei.

 Vila Rica - MT, 18 de outubro de 2018.

Clarice Viega

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 25559 Nr: 1958-08.2011.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MSPDA, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDU FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7508-GO, GALENO CHAVES DA COSTA - OAB:11902-A/MT

 Vistos.

Diante do retorno dos autos e do desprovimento do recurso de fls. 

212/234, conforme acórdão (fls. 283/291), o qual manteve incólume 

sentença de fls. 197/199.

Expeça-se guia definitiva de cumprimento de pena.

Após, venham-me os autos do executivo de pena.

Nada mais havendo, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46694 Nr: 765-50.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO JOÃO ALVES DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17.567/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de homologar o acordo de (fls. 85), INTIME-SE a parte exequente 

para no prazo de 10 (dez) dias, juntar a minuta da composição amigável 

entre as partes informada no feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 17 de outubro de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 16012 Nr: 1381-35.2008.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Vistos.

Compulsados os autos, verifico que acusado permaneceu foragido por 09 

(nove) anos, esquivando-se do distrito da culpa, motivo pela qual constato 

a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva como garantia da 

aplicação da Lei Penal, portanto, indefiro o pedido de revogação da prisão 

preventiva juntado às fls. 548/555.

No mais, apresentada a resposta à acusação (fls. 565/568), verifico não 

haver questão incidental a ser analisada.
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Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), mantenho o 

recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 22 de novembro de 2018, às 12h00min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião 

em que se procederá à oitiva das testemunhas e, ao final, realizar-se-á o 

interrogatório do acusado.

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o réu preso, requisite-se sua escolta. Caso resida em outra 

comarca, expeça-se carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão, sem prejuízo da realização do interrogatório judicial no juízo 

deprecado.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP, 

intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 do 

STJ).

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43148 Nr: 422-88.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DA SILVA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 Vistos.

 Compulsando os autos, vislumbro a impossibilidade da oitiva da 

testemunha apontada pelo Ministério Público, em razão da certidão de fls. 

85.

 Mas, em observância ao pedido contido na cota de fls. 81, designo 

audiência para o dia 23 de janeiro de 2019, às 15h30min (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da 

Segunda Vara desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 

do CPP.

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51639 Nr: 1699-71.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMAX - SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ALVES FERREIRA, HENRIQUE 

MEDEIROS DA CRUZ, AIRTON CAPITANIO, JOE LUIZ BERLATO 

ZANCHETIN, JOÃO BIAZÃO BASSO, ADÃO BIAZÃO BASSO, GERALDO 

VIGOLO, JOSÉ VIGOLO, AGOSTINHO VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17.795-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PIRES - 

OAB:25577/GO, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - OAB:15995/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILLIAN ALVES FERREIRA, Cpf: 

25620657949, Rg: 955773, brasileiro(a), agropecuarista. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c com 

Reintegração de Posse c/c com Liminar em desfavor de WILLIAN ALVES 

FERREIRA e Outros. A requerente, conforme averbação realizada em 

26.08.1998, na matricula 12.661 do Cartório de Imóveis da Comarca de 

São Felix do Araguaia adquiriu a propriedade do imóvel denominado 

"GLEBA XINGÚ", com área de 3.000ha (três mil hectares). Para tanto, 

requer seja reintegrada na posse do imóvel, expedindo-se o competente 

mandado, autorizando, ademais, o uso de força policial, se necessária 

para a desocupação do imóvel; a cominação de multa para a eventual 

prática de novo ato de esbulho e o julgamento procedente do pedido, para 

o fim de ver declarada a anulação do negócio jurídico referente a 

alienação realizada pelos Requeridos WILLIAN ALVES FERREIRA E 

HENRIQUE MEDEIROS DA CRUZ com o cancelamento da averbação de 

transmissão de propriedade sob o n° R-02- 6.225 - protocolo nº 16.419 de 

17.12.2013 feito na matrícula 6.225, bem como o cancelamentos dos 

registros de averbações das matriculas que foram desmembradas desta 

primeira, quais sejam: nº 6.476, nº 6.267, nº 6.567, nº 6.566, nº 6.568, nº 

6.270, nº 6.268, nº 6.269, todas do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Vila Rica; a decretação, por fim, da reintegração definitiva do 

imóvel à posse da autora.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar pleiteada, 

tão somente para constar a existência da presente ação nas matrículas de 

ns. 6.225, 6.476, 6.267, 6.567, 6.566, 6.568, 6.270, 6.268, 6.269, CRI de 

Vila Rica/MT.O cumprimento da liminar fica condicionado à apresentação 

dos documentos solicitados a parte autora.No que tange ao requerimento 

feito no item “a.3” (fl. 34), indefiro, por ora, uma vez que entendo ser 

necessária a observância da ampla defesa e do contraditório para 

deliberações.Cumprida a medida liminar deferida, cite-se a parte ré para, 

caso queira, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

constando no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelos 

autores.Decorrido o prazo para apresentação de contestação com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora.Após, tornem 

conclusos.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joilma Santos Santiago, 

digitei.

Vila Rica, 18 de outubro de 2018

Clarice Viega Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58555 Nr: 1906-10.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Credito de Livre Admissão de Associados 

do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO LOURENÇO-ME, Alessandro 

Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o 

cumprimento do mandado de intimação, por meio de guia a ser expedida 

acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho
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 Cod. Proc.: 58116 Nr: 1757-14.2018.811.0035

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA AURORA LTDA- ME, SEMENTES E 

BIODIESEL AURORA MT LTDA - ME, Juliana Muller Scheer, SEMENTES 

AURORA MT LTDA - EPP, JULIANA MULLER - ME, NILSON MULLER - ME, 

Nilson Müller, OLDEMAR SCHEER, JONAS ROBERTO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE ABREU 

CARBINATO - OAB:, CARLOS R. DENESZCZUK ANTÔNIO - 

OAB:OAB/SP 146.360, DANIEL MACHADO AMARAL - OAB:OAB/SP 

312.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO/OFÍCIO Nº 2179/18. Vistos em correição.(...)).Assim sendo, em 

face de essencialidade do serviço prestado pela UNIMED – 

RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, DEFIRO o 

pedido de ref. 18, e DETERMINO que esta se abstenha de interromper a 

prestação de seus serviços aos Autores por débitos anteriores ao pedido 

de recuperação judicial, devendo a mesma restabelecer IMEDIATAMENTE, 

caso já os tenha cessado, até à decisão sobre o deferimento ou não do 

pedido de Recuperação Judicial, posto que em caso de DEFERIMENTO 

será a presente decisão mantida, e ao revés, em caso de NÃO 

DEFERIMENTO imediatamente revogada, sob pena de multa 

diária.Proceda-se a escrivania com a expedição dos competentes 

ofícios.VALE A PRESENTE COMO OFÍCIO NO QUE COUBER.Cumpra-se.Às 

providências. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33971 Nr: 70-41.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Marques de Souza, LEANDRO 

HENRIQUE NUNES FORTES, Welder Felipe dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAYNA ANDREYA GEMELLI 

- OAB:1573

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO IMPROCEDENTE a 

denuncia de fls.10/12, para IMPRONUNCIAR EDSON MARQUES DE 

SOUZA, LEANDRO HENRIQUE NUNES e WELDER FELIPE DOS SANTOS do 

crime a eles imputado, nos termos do art. 414 do CPP, nada impedindo que, 

surgidas novas provas, reabra-se a investigação.Intimem-se os réus, MPE 

e a Defesa.Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo.P.R.I.C.Alto Garças/MT, 15 de outubro de 2018.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13694 Nr: 883-10.2010.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO IMPROCEDENTE a 

denuncia de fls. 06/08, para IMPRONUNCIAR THIAGO DA SILVA OLIVEIRA 

do crime a ele imputado, nos termos do art. 414 do CPP, nada impedindo 

que, surgidas novas provas, reabra-se a investigação.Intime-se o réu, 

MPE e a Defesa.Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo.P.R.I.C.Alto Garças/MT, 15 de outubro de 2018.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32797 Nr: 1162-88.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ginaldo Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 32797

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária movida por Ginaldo Bonfim em desfavor 

do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o §3º, do artigo 450 da CNGC:

"§3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 25 de setembro 2018.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38803 Nr: 770-80.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:62.563/RS, GISIANE MACHADO DA SILVEIRA - 

OAB:82.567/RS, VICENTE TESTON MACHADO - OAB:84.999/RS

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito aos patronos do réu para que 

manifestem-se acerca do interesse na oitiva das testemunhas, uma vez 

que na peça de defesa prévia informou o desinteresse na prova 

testemunhal, mas apresentou o rol(Ref.20).Caso manifestem interesse na 

oitiva das testemunhas arroladas declinar o endereço e qualificação 

visando a intimação para a solenidade aprazada para o dia 13/11/2018, às 

15:00 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1862 Nr: 304-43.2002.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI, GUSTAVO HENRIQUE 

CARVALHO ALBERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Julia Mangas Catarino da Fonseca 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO 

ALBERINI - OAB:OAB/DF 21.242, Rogério Pinheiro Crepaldi - 

OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:MT - 1938-A, Milton Vizini Corrêa Júnior - OAB:3076-A/MT

 Vistos em correição.

Fl. 680/681. Os Requerentes Rogerio Pinheiro Crepaldi e Gustavo Henrique 

Carvalho Alberini requerem o levantamento dos valores relativos aos 

honorários advocatícios anteriormente reservados por este juízo, ante o 

transito em julgado do incidente de concurso singular de credores que 

reconheceu a preferencia do crédito destes face à outra penhora sobre 

os mesmo valores, e para tanto, informam o valor atualizado do crédito (R$ 

202.442,80).

Nesta esteira, comprovada o transito em julgado da decisão do concurso 

singular de credores conforme certidão de fl. 678, Expeço nesta data o 

Alvará de levantamento em favor dos peticionantes nos valores 

anteriormente reservados (R$ 193.146,50). Considerando-se a 

atualização dos valores trazida pelos Requerentes na data de 16/10/2018 

no valor de R$ 202.442,80, preclusa esta decisão sem impugnação, 

expeça-se Alvará da diferença.

 Às providências. Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 19 de outubro de 2018.
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LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58564 Nr: 1911-32.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delore S/A Comércio de Automóveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Rodrigues, BRAVISCO DE 

BASTOS COM IND LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDINEI DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 289947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte interessa para 

que providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o 

cumprimento do mandado de intimação das testemunhas Jorge Mendes 

Parulla, Franciele Lessa Dias e Reila Geovana Araújo G. Castro, por meio 

de guia a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de 

Justiça, no site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58508 Nr: 1891-41.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvando Weber, JOAQUIM JOSÉ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 Código: 58508

 Vistos em correição.

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

 Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do art. 

388 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento às cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias.

 Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme art. 389 da CNGCJ/MT.

 Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

 Designo audiência para o dia 06 de DEZEMBRO de 2018, às 09h00min. 

Notifique o juízo deprecado, conforme exige o art. 392 da normativa em 

comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos 

termos da Súmula 273 do STJ.

 Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local 

de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

 Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57585 Nr: 1565-81.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçu Maquinas Agrícolas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Zanon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856, Leya Souza da Cruz - OAB:8398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que providencie o depósito da 

diligência de oficial de justiça, através do site do tjmt.jus.br. Link de 

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE. Diligência de Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58116 Nr: 1757-14.2018.811.0035

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA AURORA LTDA- ME, SEMENTES E 

BIODIESEL AURORA MT LTDA - ME, Juliana Muller Scheer, SEMENTES 

AURORA MT LTDA - EPP, JULIANA MULLER - ME, NILSON MULLER - ME, 

Nilson Müller, OLDEMAR SCHEER, JONAS ROBERTO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE ABREU 

CARBINATO - OAB:, CARLOS R. DENESZCZUK ANTÔNIO - 

OAB:OAB/SP 146.360, DANIEL MACHADO AMARAL - OAB:OAB/SP 

312.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sobre a perícia prévia juntada à ref. 24, manifestem-se os Autores no 

prazo de 15 dias. Após no mesmo prazo, dê-se vista ao Perito, e em 

seguida conclusos.

 Derradeiramente, intime-se o autor para que emende a inicial alterando o 

valor do causa ao conteúdo patrimonial em discussão/proveito economico 

perseguido (valor total dos créditos arrolado na recuperação), 

procedendo-se ao recolhimento das custas correspondentes no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção.

Expeço nesta data o alvará relativo à Perícia Prévia.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43366 Nr: 878-75.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código nº: 43366

DECISÃO.

Vistos em correição.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual 

imprescinde de instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, designo a audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 14/11/2018 às 17h00min.

Intimem-se o(s) reú(s) e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38803 Nr: 770-80.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:62.563/RS, GISIANE MACHADO DA SILVEIRA - 

OAB:82.567/RS, VICENTE TESTON MACHADO - OAB:84.999/RS

 Código nº: 38803

DECISÃO.

Vistos em correição.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual 

imprescinde de instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, designo a audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 13/11/2018 às 15h00min.

Intimem-se o(s) reú(s) e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34908 Nr: 887-08.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBAMAR DA SILVA VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 Código nº: 34908

DECISÃO.

Vistos em correição.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda, razão pela qual 

imprescinde de instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Isto posto, determino o prosseguimento do feito e, designo a audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 13/11/2018 às 10h30min.

Intimem-se o(s) reú(s) e as testemunhas arroladas para comparecerem à 

audiência supradesignada, expedindo-se carta precatória para 

testemunhas que porventura não residam nesta comarca, caso houver, 

para sua oitiva perante o juízo do local onde estiverem.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58558 Nr: 1907-92.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milenia Agrociências S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson José Vigolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que providencie o depósito da 

diligência de oficial de justiça, através do site do tjmt.jus.br. Link de 

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE. Diligência de Oficial de Justiça, informando 

este Juízo em seguida, para cumprimento da presente missiva. Em não 

havendo o recolhimento, a carta precatória será devolvida sem 

cumprimento.

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Intimação

TERMO DE DOAÇÃO Nº 01/2018 - TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS 

MÓVEIS, INSERVÍVEIS, SENDO DOADOR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO E DONATÁRIA A ESCOLA MUNICIPAL 

ELZINHA LIZARDO NUNES

* O Termo de Doação completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

TERMO DE DOAÇÃO Nº 02/2018 - TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS 

MÓVEIS INSERVIVEIS, SENDO DOADOR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO E DONATÁRIA O CENTRO DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL PROFESSORA MARIA AUTA MEDEIROS DE OLIVEIRA.

* O Termo de Doação completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

TERMO DE DOAÇÃO Nº 03/2018 -TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS 

MÓVEIS, INSERVÍVEIS, SENDO DOADOR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO E DONATÁRIA A POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO- ALTO TAQUARI

* O Termo de Doação completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos.

 

 TERMO DE DOAÇÃO Nº 04/2018 - TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE 

BENS MÓVEIS, INSERVÍVEIS, SENDO DOADOR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO E DONATÁRIA A POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO- ALTO TAQUARI.

*Termo de Doação completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário 

da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50889 Nr: 2331-60.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLASSE A EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO E 

INCORPORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Mauri Garbúgio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDY NOSRALLA - OAB:281931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 50889

Tendo em vista a certidão de fls.14, INTIME-SE a parte exequente, via DJE, 

para que recolha as custa e taxas judiciais.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50890 Nr: 2333-30.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal, Juizo Federal da Subseção 

Judiciaria de Rondonopolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIMAR FERREIRA LUCIANO, Juizo da 

Comarca de Alto Taquari-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia como mandado.

Depois de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição.

Oficie-se ao juízo deprecante, para as comunicações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33744 Nr: 1315-13.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN ANTONIO DE CARVALHO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Provin, José Carlos Briancini, ALCINDO 

MENKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - OAB:21.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 DESPACHO: I – Defiro o prazo de 10 (dez) dias para juntada dos 

documentos solicitados pelo advogado dos réus. II – Com a juntada dos 

documentos, intimem-se as partes para apresentação dos memoriais 

finais, no prazo legal. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31504 Nr: 1047-90.2013.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Freddi e Freddi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RENATO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Augusto Farão - 

OAB:139.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Certifico que serve a presente para fins de intimar o terceiro interessado 

Guilherme Kok, inscrito no CPF n.º 016.587.180-62, por meio de seus 

advogados constituídos Dr. Iran Negrão Ferreira, OAB/MT n.º 17.462-A, 

Dr. Roadam Jhonei de Paula Leal, OAB/MT n.º 14.398 e Mary Magda 

Queiroz Dias, OAB/MT n.º 22.109, acerca da r. decisão prolatada nos 

autos às fls. 78/79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16884 Nr: 41-24.2008.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viturino Ferreira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 16884

DESPACHO

Diante do acórdão de fls. 127/133 que anulou a sentença de fls. 113/116, 

determino o restabelecimento do benefício Auxílio Doença em favor da 

autora, nos próprios fundamentos da decisão de fls. 60/62.

Oficie-se ao Gerente da Agência da Previdência Social de Atendimento às 

Demandas Judiciais – APSADJ, com sede à Av. Getúlio Vargas, 553, 7º 

Andar, Centro, CEP: 78.005-600, Cuiabá/MT, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetue o restabelecimento do benefício previdenciário em 

favor da parte autora, sob pena de responder por eventual ato de 

improbidade administrativa (Art. 11, II, da Lei 8.429/92) e crime de 

desobediência (Art. 330 do Código Penal).

Instrua-se o expediente com cópia dos documentos pessoais da parte (fl. 

11-15), da decisão que deferiu o benefício (fls. 60-62) e deste despacho.

A fim de agilizar a implantação do benefício, encaminhe-se o ofício e as 

respectivas cópias via e-mail funcional do gerente executivo, qual seja: 

odair.egues@inss.gov.br.

 Após, cumpra-se decisão de fls. 138/139.

Alto Taquari/MT, 10 de outubro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31902 Nr: 135-59.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdS, NPdS-M, MBdR, ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB 16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de reconhecimento da 

impenhorabilidade, ficando desconstituída a penhora efetivada nos autos 

às fls. 57/58.Por consequência, determino o cancelamento da averbação 

realizada sobre o imóvel objeto da matrícula nº 887, do SRI, do Cartório de 

1º Ofício da Comarca de Alto Taquari/MT, bem como da penhora efetivada 

nos autos às fls. 57/58, com o seu respectivo levantamento e 

cancelamento de eventual hasta pública.Intimem-se.Alto Taquari/MT, 02 de 

outubro de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 9106 Nr: 553-46.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta - Proteção de Cultivos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTÔNIO BAVIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que serve a presente certidão para fins de intimar a 

parte Autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez)dias, 

retirar a carta precatória no balcão desta secretaria para distribuição ou 

comprovar o recolhimento das custas para cumprimento no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22295 Nr: 12-32.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samara & Cia Ltda - ME, Luciano Sâmara, 

Natália Broglio Sâmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que serve a presente certidão para fins de intimar a 

parte Autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez)dias, 

retirar a carta precatória no balcão desta secretaria para distribuição ou 

comprovar o recolhimento das custas para cumprimento no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16612 Nr: 953-55.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Beatriz Piovezan Turchetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que serve a presente certidão para fins de intimar a 

parte Autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

retirar a carta precatória no balcão desta secretaria para distribuição ou 
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comprovar o recolhimento das custas para cumprimento no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20077 Nr: 224-24.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamir Neto Cardoso Ferguson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:180.242/SP

 Certifico que serve a presente para fins de intimar o reeducando, por 

meio de seu advogado, para informar nos autos os dados bancários 

necessários para expedição do alvará eletrônico para levantamento da 

quantia relativa à fiança.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50760 Nr: 2295-18.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sotran Logística e Transporte ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO GONÇALVES DE SOUZA, SAMUEL 

BALDENEBRO ORTEGA, NILTON CESAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MESSAS - OAB:62957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 34, bem 

como requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-87.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL ALMEIDA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

8010031-87.2014.8.11.0092. EXEQUENTE: OTONIEL ALMEIDA TEIXEIRA 

EXECUTADO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização 

do débito e, na sequencia, venha-me conclusos para deliberação quanto 

ao pedido de penhora on-line via BacenJud. ALTO TAQUARI, 15 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-33.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL MELO DA SILVA (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000036-33.2018.8.11.0092. REQUERENTE: MAXWELL MELO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Intime-se a parte reclamada para 

manifestar-se sobre o pedido de fls.162/163. ALTO TAQUARI, 15 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-37.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON VIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000178-37.2018.8.11.0092. REQUERENTE: VANDERSON VIANA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei nº 9.099/1995. DECIDO. Da Preliminar. Em relação à preliminar 

arguida pela requerida com fundamento no artigo 206, §3º, V, do Código 

Civil, tendo em vista que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu em 01/06/2015 e a propositura da presente demanda apenas em 

23/07/2018, ou seja, após transcorrido o lapso temporal permissivo, 

realmente verifico que houve a prescrição do pedido em relação à 

indenização por danos morais. Assim, neste ponto, acato a preliminar. No 

Mérito. De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da aprova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. II – ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. In 

casu, a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações. Isso 

porque, conforme alegado à inicial, teve seu nome indevidamente 

negativado pelo requerido no valor de R$ 105,31 (cento e cinco reais e 

trinta e um centavos) conforme extrato de consulta ao SCPC, porém, 

nunca teve relação com a requerida que pudesse ter gerado referido 

débito. Contudo, conforme comprovado pela requerida em sua 

contestação, razão não assiste a parte autora, quando afirma 

desconhecer a dívida junto a esta, já que restou comprovado que o débito 

em que se funda a ação foi objeto de regular contrato estabelecido entre 

as partes, não tendo entretanto o autor, honrado com seu dever de 

adimplência contratual. Ademais, verifica-se que conforme o próprio 

extrato juntado pela parte reclamante há contra sua pessoa negativações 

anteriores a feita pela reclamada, o que nos termos da Súmula 385-STJ 

afasta o dever indenizatório. Destarte, ante a não comprovação do direito 

do autor, bem como a demonstração da prescrição em relação ao pedido 

de indenização por danos morais, impõe-se a improcedência do pedido. 

ANTE O EXPOSTO, acato a preliminar de prescrição arguida na 

contestação, bem como no mérito julgo improcedente o pedido contido na 

inicial, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Sem custas nem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P.I. 

ALTO TAQUARI, 16 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000148-36.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBERTO CASTANHO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA 

EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (EXEQUENTE)

Edson Roberto Castanho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000148-36.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: EDSON ROBERTO CASTANHO 

SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA EIRELI - ME, EDSON ROBERTO 

CASTANHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Intime-se o 

exequente para manifestar-se sobre o evento de nº 15900209. ALTO 

TAQUARI, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-10.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA (ADVOGADO(A))

RULLI & CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Edson Roberto Castanho (ADVOGADO(A))

3 IRMAOS TRANSPORTE E COLHEITA LTDA - EPP (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000098-10.2017.8.11.0092. INTERESSADO: RULLI & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: 3 IRMAOS TRANSPORTE E COLHEITA LTDA - EPP 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. De 

acordo com o art. 51, I, da Lei 9.099/1995, extingue-se o processo quando 

o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. 

Interpretando o aludido dispositivo legal, o Enunciado nº 20 do FONAJE 

estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Logo, resta clara a necessidade de comparecimento pessoal da parte às 

audiências quando se tratar de pessoa física, de forma que a presença de 

procurador ou representante, ainda que portando instrumento público, não 

supre tal obrigação, sob pena de infringência aos princípios da 

pessoalidade, simplicidade e celeridade dos atos processuais. Realmente, 

a experiência forense demonstra que a presença das partes na audiência 

facilita sobremaneira a realização de acordos. A propósito: “RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I 

DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO 

FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte 

requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, 

conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE) (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016)”. Compulsando os 

autos verifico que a parte autora, mesmo devidamente intimada, não 

compareceu à audiência de conciliação designada, nem apresentou 

justificativa. Destarte, impõe-se a extinção do processo, com a 

condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. ANTE O 

EXPOSTO, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art. 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/1995. Condeno a parte autora no pagamento das 

despesas processuais. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. 

ALTO TAQUARI, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-76.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ARCEBIDIO JOSE LUIZ (REQUERENTE)

SIGMAR MACEIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000156-76.2018.8.11.0092. REQUERENTE: ARCEBIDIO JOSE LUIZ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. DECIDO. Da Preliminar. Em relação à 

preliminar arguida pela requerida com fundamento no artigo 206, §3º, V, do 

Código Civil, tendo em vista que a inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu em 10/04/2015 e a propositura da presente demanda 

apenas em 26/06/2018, ou seja, após transcorrido o lapso temporal 

permissivo, realmente verifico que houve a prescrição do pedido em 

relação à indenização por danos morais. Assim, neste ponto, acato a 

preliminar. No Mérito. De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da 

aprova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. II – 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. In casu, a parte autora não logrou êxito em demonstrar 

suas alegações. Isso porque, conforme alegado à inicial, teve seu nome 

indevidamente negativado pelo requerido no valor de R$ 101,00 (cento e 

um reais) conforme extrato de consulta ao SCPC, porém, nunca teve 

relação com a requerida que pudesse ter gerado referido débito. Contudo, 

conforme comprovado pela requerida em sua contestação, razão não 

assiste a parte autora, quando afirma desconhecer a dívida junto a esta, já 

que restou comprovado que o débito em que se funda a ação foi objeto de 

regular contrato estabelecido entre as partes, não tendo entretanto o 

autor, honrado com seu dever de adimplência contratual. Destarte, ante a 

não comprovação do direito do autor, bem como a demonstração da 

prescrição em relação ao pedido de indenização por danos morais, 

impõe-se a improcedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, acato a 

preliminar de prescrição arguida na contestação, bem como no mérito julgo 

improcedente o pedido contido na inicial, ficando resolvido o mérito da 

causa, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários. 

Transitada em julgado, arquivem-se. P.I. ALTO TAQUARI, 16 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000149-84.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (ADVOGADO(A))

ADAILSON DE MORAIS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO ALVES CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO Certifico que serve a presente para fins 

de intimar a parte autora para comparecer nesta Secretaria do Juizado 

Especial para retirar o Alvará n.º 01/2018 - JE. Alto Taquari - MT, 19 de 

outubro de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-80.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA FURTADO PRATES (REQUERENTE)

Edson Roberto Castanho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DECISÃO Processo: 

8010014-80.2016.8.11.0092. REQUERENTE: PAMELA FURTADO PRATES 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO 

DPVAT S/A Processo já sentenciado com trânsito em julgado. As partes 

são representadas por meio de advogado constituído. Assim, arquivem-se 

os autos dando-se as baixas e anotações de estilo. ALTO TAQUARI, 16 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000157-95.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PETAGONE SARAIVA ASCENCIO (ADVOGADO(A))

VOLMIR PEDRO EBLING (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000157-95.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: VOLMIR PEDRO EBLING 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI Autos nº 

1000157-95.2017.8.11.0092 Dispensado o relatório conforme aduz artigo 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte autora alega que exerceu o mandato 

de vereador neste município no período de 2013 a 2016, porém, não 

recebeu as verbas constitucionais referentes ao adicional de férias e 

décimo terceiro salário. Alega ainda que ao julgar o RE nº 650.898/RS, o 

Supremo Tribunal Federal decidiu que o pagamento de abono de férias e 

13º salário a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores não é incompatível 

com o art. 39, § 4º, da CF/88, que trata dos agentes públicos que recebem 

sua remuneração por meio de subsídios. Requereu a condenação da parte 

ré no pagamento das verbas. Em contestação, o Município de Alto Taquari 

esclareceu que não existe lei local garantindo direito ao recebimento do 

benefício pleiteado na inicial, e pugnou pela improcedência. Com efeito, ao 
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julgar o RE nº 650898/RS (Repercussão Geral), decidiu o Supremo 

Tribunal Federal que não há vedação constitucional para pagamento de 

13º salário e adicional de férias aos agentes públicos inseridos no regime 

de subsídio, inclusive os agentes políticos, tais como vereadores, 

prefeitos, governadores, etc. Confira: “EMENTA: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. 

REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13º SALÁRIO E 

TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. (...) 2. O regime de subsídio é 

incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o 

que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de 

férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade 

anual. (...) (STF – RE 650898, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) 

p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

01/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017) Entretanto, como visto, 

a decisão proferida pela Suprema Corte apenas “permitiu” o pagamento 

das verbas constitucionais aos agentes políticos, declarando a 

constitucionalidade das legislações que preveem o benefício. Melhor 

explicando. A decisão não “determinou” nem “garantiu” o pagamento dos 

benefícios em discussão a todos os agentes políticos do país, mas 

tão-somente chancelou a validade das leis já editadas sobre o assunto em 

cada ente da federação. Até porque, de acordo com o art. 39, X, da 

CF/88, a remuneração dos agentes públicos somente poderão ser fixadas 

ou alteradas por lei específica, sob pena de violação ao princípio da 

legalidade e à autonomia administrativa. Logo, em que pese a decisão 

proferida pela Corte Constitucional, depende de lei própria o direito ao 

recebimento da gratificação natalina e adicional de férias pelos agentes 

políticos. No caso em tela, verifico que a parte autora não comprovou a 

existência de legislação local garantindo o direito ao recebimento de 

adicional de férias e gratificação natalina (13º salário) aos ocupantes do 

cargo de vereador, no período de 2013 a 2016. Destarte, não havendo 

direito da parte autora à percepção dos benefícios, impõe-se a 

improcedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários advocatícios. 

Transitada em julgado, arquivem-se. P. I. ALTO TAQUARI, 15 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000155-28.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PETAGONE SARAIVA ASCENCIO (ADVOGADO(A))

EUDS EUCLY MEDEIROS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000155-28.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: EUDS EUCLY MEDEIROS DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI Autos nº 

1000155-28.2017.8.11.0092 Dispensado o relatório conforme aduz artigo 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte autora alega que exerceu o mandato 

de vereador neste município no período de 2013 a 2016, porém, não 

recebeu as verbas constitucionais referentes ao adicional de férias e 

décimo terceiro salário. Alega ainda que ao julgar o RE nº 650.898/RS, o 

Supremo Tribunal Federal decidiu que o pagamento de abono de férias e 

13º salário a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores não é incompatível 

com o art. 39, § 4º, da CF/88, que trata dos agentes públicos que recebem 

sua remuneração por meio de subsídios. Requereu a condenação da parte 

ré no pagamento das verbas. Em contestação, o Município de Alto Taquari 

esclareceu que não existe lei local garantindo direito ao recebimento do 

benefício pleiteado na inicial, e pugnou pela improcedência. Com efeito, ao 

julgar o RE nº 650898/RS (Repercussão Geral), decidiu o Supremo 

Tribunal Federal que não há vedação constitucional para pagamento de 

13º salário e adicional de férias aos agentes públicos inseridos no regime 

de subsídio, inclusive os agentes políticos, tais como vereadores, 

prefeitos, governadores, etc. Confira: “EMENTA: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. 

REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13º SALÁRIO E 

TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. (...) 2. O regime de subsídio é 

incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o 

que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de 

férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade 

anual. (...) (STF – RE 650898, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) 

p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

01/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017) Entretanto, como visto, 

a decisão proferida pela Suprema Corte apenas “permitiu” o pagamento 

das verbas constitucionais aos agentes políticos, declarando a 

constitucionalidade das legislações que preveem o benefício. Melhor 

explicando. A decisão não “determinou” nem “garantiu” o pagamento dos 

benefícios em discussão a todos os agentes políticos do país, mas 

tão-somente chancelou a validade das leis já editadas sobre o assunto em 

cada ente da federação. Até porque, de acordo com o art. 39, X, da 

CF/88, a remuneração dos agentes públicos somente poderão ser fixadas 

ou alteradas por lei específica, sob pena de violação ao princípio da 

legalidade e à autonomia administrativa. Logo, em que pese a decisão 

proferida pela Corte Constitucional, depende de lei própria o direito ao 

recebimento da gratificação natalina e adicional de férias pelos agentes 

políticos. No caso em tela, verifico que a parte autora não comprovou a 

existência de legislação local garantindo o direito ao recebimento de 

adicional de férias e gratificação natalina (13º salário) aos ocupantes do 

cargo de vereador, no período de 2013 a 2016. Destarte, não havendo 

direito da parte autora à percepção dos benefícios, impõe-se a 

improcedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários advocatícios. 

Transitada em julgado, arquivem-se. P. I. ALTO TAQUARI, 15 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000105-65.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON NEVES RODRIGUES (AUTOR(A))

MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000105-65.2018.8.11.0092. AUTOR(A): JANILSON NEVES RODRIGUES 

RÉU: AYMORE Janilson Neves Rodrigues ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Dívida c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos 

Morais com Pedido Liminar em face da Aymore Crédito, Financiamento e 

Investimento S/A, alegando que teve seu nome indevidamente negativado 

pelo réu no valor de R$27.221,88 (Vinte e sete mil duzentos e vinte e um 

reais e oitenta e oito centavos), referente a um suposto financiamento de 

um veículo em seu nome. Relata que jamais teve qualquer relação 

comercial com a requerida, bem como não adquiriu o veículo e respectivo 

financiamento, apenas teve seu nome utilizado por estelionatários. Por fim, 

aduz que sofreu sérios danos à sua honra, pois teve seu nome 

indevidamente utilizado e negativado perante os sistemas SERASA E 

SCPC. Requereu liminarmente que a requerida se abstenha de inscrevê-la 

nos cadastros de inadimplentes, protestos, SERASA, SPC, CADIN e 

demais similares, relativo aos títulos objetos da presente demanda, e que 

cancele as inscrições já procedidas no SERASA, bem como que seja 

determinado ao DETRAN que bloqueie o Licenciamento anual do veículo, 

bem como o pagamento do IPVA, para impossibilitar o uso indevido por 

terceiros até decisão final. Ao final requereu a procedência do pedido 

para ser declarado inexistente o débito junto à requerida, condenando-a 

ao pagamento de indenização por danos morais. A inicial veio instruída 

com documentos. Liminar deferida. Citada, a parte ré apresentou 

contestação, alegando, Da Regularidade da Inclusão nos Órgãos 

Restritivos; Da impossibilidade de declarar inexistente o débito; Ausência 

de danos morais a serem ressarcidos; improcedência da Demanda (I.D 

14527885). O requerente não apresentou Impugnação à contestação. É o 

relatório. DECIDO. De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da aprova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. II – ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 
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do autor. Pois bem, em análise das alegações e provas produzidas pelas 

partes, vislumbro não assistir razão à parte autora. Isso porque, conforme 

alega na inicial, teve seu nome indevidamente negativado pela requerida 

no valor de R$27.221,88 (Vinte e sete mil duzentos e vinte e um reais e 

oitenta e oito centavos), conforme extrato de consulta ao SERASA, porém, 

a origem do referido débito teria sido em decorrência de um suposto 

financiamento de um veículo em seu nome, contudo, sem ter qualquer 

relação jurídica com a instituição financeira requerida. Contudo, conforme 

alegado e comprovado pela requerida em sua contestação, não assiste 

razão à parte autora, quando afirma que nunca teve qualquer relação 

jurídica com a instituição requerida, já que a requerida trouxe aos autos 

detalhes do contrato nº 20027034397-CDCPF (I.D 14528004) – tendo o 

autor como cliente. Ademais, após a requerida apresentar a contestação, 

o requerente não apresentou impugnação para rebater os argumentos e 

documentos trazidos pela requerida, além do que, o mesmo trouxe aos 

autos o Contrato de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – 

Veículos (I.D 12951175), alegando apenas que se tratava de uma fraude, 

pois a assinatura constante no referido documento era falsa. Todavia, não 

trouxe ao feito nenhuma prova que embasasse tal alegação. Destarte, 

ante a não comprovação do direito do autor, impõe-se a improcedência do 

pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Revogo a liminar deferida. Transitada em julgado, arquivem-se. ALTO 

TAQUARI, 16 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000156-13.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DE ALMEIDA NOVAES (EXEQUENTE)

CLAUDIO PETAGONE SARAIVA ASCENCIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000156-13.2017.8.11.0092. EXEQUENTE: RUBENS DE ALMEIDA NOVAES 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI Dispensado o relatório 

conforme aduz artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte autora alega 

que exerceu o mandato de vereador neste município no período de 2009 a 

2016, porém, não recebeu as verbas constitucionais referentes ao 

adicional de férias e décimo terceiro salário. Alega ainda que ao julgar o 

RE nº 650.898/RS, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o pagamento 

de abono de férias e 13º salário a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores 

não é incompatível com o art. 39, § 4º, da CF/88, que trata dos agentes 

públicos que recebem sua remuneração por meio de subsídios. Requereu 

a condenação da parte ré no pagamento das verbas. Em contestação, o 

Município de Alto Taquari esclareceu que não existe lei local garantindo 

direito ao recebimento do benefício pleiteado na inicial, e pugnou pela 

improcedência. Com efeito, ao julgar o RE nº 650898/RS (Repercussão 

Geral), decidiu o Supremo Tribunal Federal que não há vedação 

constitucional para pagamento de 13º salário e adicional de férias aos 

agentes públicos inseridos no regime de subsídio, inclusive os agentes 

políticos, tais como vereadores, prefeitos, governadores, etc. Confira: 

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE 

CONTROLE. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13º 

SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. (...) 2. O regime de 

subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza 

mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço 

constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com 

periodicidade anual. (...) (STF – RE 650898, Relator(a): Min. MARCO 

AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal 

Pleno, julgado em 01/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017) 

Entretanto, como visto, a decisão proferida pela Suprema Corte apenas 

“permitiu” o pagamento das verbas constitucionais aos agentes políticos, 

declarando a constitucionalidade das legislações que preveem o benefício. 

Melhor explicando. A decisão não “determinou” nem “garantiu” o 

pagamento dos benefícios em discussão a todos os agentes políticos do 

país, mas tão-somente chancelou a validade das leis já editadas sobre o 

assunto em cada ente da federação. Até porque, de acordo com o art. 39, 

X, da CF/88, a remuneração dos agentes públicos somente poderão ser 

fixadas ou alteradas por lei específica, sob pena de violação ao princípio 

da legalidade e à autonomia administrativa. Logo, em que pese a decisão 

proferida pela Corte Constitucional, depende de lei própria o direito ao 

recebimento da gratificação natalina e adicional de férias pelos agentes 

políticos. No caso em tela, verifico que a parte autora não comprovou a 

existência de legislação local garantindo o direito ao recebimento de 

adicional de férias e gratificação natalina (13º salário) aos ocupantes do 

cargo de vereador, no período de 2009 a 2016. Destarte, não havendo 

direito da parte autora à percepção dos benefícios, impõe-se a 

improcedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas nem honorários advocatícios. Transitada 

em julgado, arquivem-se. P. I. ALTO TAQUARI, 16 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-37.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON VIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000178-37.2018.8.11.0092. REQUERENTE: VANDERSON VIANA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei nº 9.099/1995. DECIDO. Da Preliminar. Em relação à preliminar 

arguida pela requerida com fundamento no artigo 206, §3º, V, do Código 

Civil, tendo em vista que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu em 01/06/2015 e a propositura da presente demanda apenas em 

23/07/2018, ou seja, após transcorrido o lapso temporal permissivo, 

realmente verifico que houve a prescrição do pedido em relação à 

indenização por danos morais. Assim, neste ponto, acato a preliminar. No 

Mérito. De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da aprova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. II – ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. In 

casu, a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações. Isso 

porque, conforme alegado à inicial, teve seu nome indevidamente 

negativado pelo requerido no valor de R$ 105,31 (cento e cinco reais e 

trinta e um centavos) conforme extrato de consulta ao SCPC, porém, 

nunca teve relação com a requerida que pudesse ter gerado referido 

débito. Contudo, conforme comprovado pela requerida em sua 

contestação, razão não assiste a parte autora, quando afirma 

desconhecer a dívida junto a esta, já que restou comprovado que o débito 

em que se funda a ação foi objeto de regular contrato estabelecido entre 

as partes, não tendo entretanto o autor, honrado com seu dever de 

adimplência contratual. Ademais, verifica-se que conforme o próprio 

extrato juntado pela parte reclamante há contra sua pessoa negativações 

anteriores a feita pela reclamada, o que nos termos da Súmula 385-STJ 

afasta o dever indenizatório. Destarte, ante a não comprovação do direito 

do autor, bem como a demonstração da prescrição em relação ao pedido 

de indenização por danos morais, impõe-se a improcedência do pedido. 

ANTE O EXPOSTO, acato a preliminar de prescrição arguida na 

contestação, bem como no mérito julgo improcedente o pedido contido na 

inicial, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Sem custas nem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P.I. 

ALTO TAQUARI, 16 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-89.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIANE MACHADO AMBROSIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000181-89.2018.8.11.0092. REQUERENTE: ELIANE MACHADO 

AMBROSIO REQUERIDO: VIVO S.A. Eliane Machado Ambrosio ajuizou 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais em face da VIVO S/A – TELEFÔNICA BRASIL S/A, alegando que 

teve seu nome indevidamente negativado pelo réu no valor de R$210,11 

(Duzentos e dez reais e onze centavos), contudo não reconhece a dívida 

em questão, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações. Relata 

que a anotação indevida lhe causou prejuízos e transtornos, tendo 

passado por situações desgastantes, diante da negligência da requerida. 

Requereu a procedência do pedido para ser declarado inexigível o débito 

junto à requerida, condenando-a ao pagamento de indenização por danos 

morais. A inicial veio instruída com documentos. Citada, a parte ré 

apresentou contestação (I.D 15527229). Impugnação à contestação 

apresentada (I.D 15563582). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 

373, I, do CPC, o ônus da aprova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito. II – ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Pois bem, em 

análise das alegações e provas produzidas pelas partes, vislumbro não 

assistir razão à parte autora. Isso porque, conforme alega na inicial, teve 

seu nome indevidamente negativado pela requerida no valor de R$210,11 

(Duzentos e dez reais e onze centavos), contudo não reconhece a dívida 

em questão, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações. Contudo, 

conforme alegado e comprovado pela requerida em sua contestação, não 

assiste razão à parte autora, quando afirma que os valores cobrados pela 

requerida não sejam exigíveis, sendo que não comprovou tal alegação, 

além do que, a requerida trouxe aos autos detalhes do Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, devidamente assinado pela autora – tendo 

a autora como titular do terminal fixo nº (64) 99981-6630 desde 

19/03/2014, possuindo todos os dados da autora e do pacote de serviços 

contratados, devidamente assinado pela mesma e acompanhado de cópia 

de seus documentos pessoais, o que comprova a veracidade das 

alegações. Ademais, além dos débitos relacionados pela requerida, a 

mesma detalhou através de “telas” as faturas correspondentes ao plano 

contratado pela autora. Assim, entendo que não restou comprovado pela 

autora da suposta adimplência do plano por ela contratado junto da 

requerida e da ilegalidade da referida cobrança. Destarte, ante a não 

comprovação do direito da autora, impõe-se a improcedência do pedido. 

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC. Transitada 

em julgado, arquivem-se. ALTO TAQUARI, 16 de outubro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-91.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JULIO NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

SIGMAR MACEIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

1000155-91.2018.8.11.0092. REQUERENTE: JOSE JULIO NUNES PEREIRA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A José Julio Nunes pereira ajuizou Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com Indenização por 

Danos Morais em face de OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS. Aduz que realizou dois empréstimos pessoais na 

m o d a l i d a d e  c r é d i t o  p a r c e l a d o s  s o b  o s  n ú m e r o s 

0010.4835.4000 .0002 .246-6  (OMNI :  1 .02278 .0118705 .14)  e 

0010.4835.1070.0000.761-0 (OMNI: 1.02278.0118138.14), com início de 

pagamento das parcelas em janeiro de 2018. Relata que em maio de 2018, 

ao tentar realizar a compra de um veículo, através de um financiamento, 

teve o dissabor de ser constrangido ao saber que o seu nome estava com 

restrição. Ao se deslocar até a agência dos correios, realizou pesquisa 

em seu nome e constatou que a empresa requerida havia inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito, por pendência financeira referente aos 

contratos acima mencionados. Requereu em sede de tutela antecipada 

que a requerida exclua o seu nome dos cadastros do SPC/SERASA com 

base na cobrança discutida nestes autos, eis que não reconhece o débito 

cobrado. A inicial veio instruída com documentos. Liminar deferida. Citada, 

a parte ré apresentou contestação (I.D 14938561) Impugnação à 

contestação apresentada (I.D 15183182). É o relatório. DECIDO. De acordo 

com o art. 373, I, do CPC, o ônus da aprova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito. II – ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Pois bem, em 

análise das alegações e provas produzidas pelas partes, vislumbro não 

assistir razão à parte autora. Isso porque, conforme alega na inicial, que a 

instituição requerida estaria promovendo a cobrança de débitos de dívida 

que já estaria paga, além de ter seu nome indevidamente negativado 

conforme extrato de consulta ao SCPC. Contudo, conforme alegado e 

comprovado pela requerida em sua contestação, não assiste razão à 

parte autora, quando afirma não haver pendência junto a mesma, uma vez 

que consta débito relativo a um Contrato firmado pela autora junto à Caixa 

Econômica Federal, contrato este que, por sua vez foi cedido à instituição 

requerida no dia 29 de outubro de 2015. Além disso, a requerida trouxe 

aos autos comprovantes de que a parte autora não liquidou o saldo 

devedor relativo aos contratos n.º 1.02325.0045558.14 (antigo 

0000.0257.0010.0022.783-4) e o de n.º 1.02325.0055534.14 (antigo 

0021.0257.4000.0026.707-6), que forma cedidos pela Caixa Econômica 

Federal a requerida. Ademais, foi possível verificar que o autor realizou 

dois acordos junto à requerida, formalizados em 01/12/2017, sendo um em 

14 parcelas, no valor de R$196,80, e o outro em 14 parcelas no valor de 

R$248,85. Entretanto, além de não comprovar o pagamento integral das 

parcelas acordadas, uma vez que não se encontram juntados na inicial 

todas as parcelas pagas e sim apenas referentes às parcelas 02 a 07/14. 

Assim, deve ser declarado existente o débito objeto da presente demanda. 

Destarte, ante a não comprovação do direito do autor, impõe-se a 

improcedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido 

contido na inicial, ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Revogo a liminar concedida. Transitada em julgado, 

arquivem-se. ALTO TAQUARI, 16 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-16.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal (ADVOGADO(A))

APARECIDO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BH LTDA - ME (REQUERIDO)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010016-16.2017.8.11.0092. REQUERENTE: APARECIDO DA COSTA 

REQUERIDO: CONSTRUTORA BH LTDA - ME Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. DECIDO I - DAS PRELIMINARES 1. 

Da inépcia da inicial. Aduz o art. 330 do CPC, in verbis: Art.330. A petição 

inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente 

ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321. § 1o Considera-se inepta a petição 

inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. § 2o Nas ações 

que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, 

de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Da inicial, 

verifica-se que esta preenche os requisitos entabulados no art. 330, do 

CPC, pois existe pedido certo, bem como conclusão lógica, tanto assim 

que a reclamada contestou o pedido de forma específica. Assim, rejeito a 

preliminar de inépcia alegada. 2. Da preliminar de ilegitimidade passiva. De 

igual modo a preliminar de ilegitimidade passiva ventilada pela parte 

requerida não merece prosperar, pois conforme afirma a própria 

reclamada o contrato de locação foi assinado por Wilson Cassimiro que na 

época era mestre de obras da referida construtora. Com efeito, o contrato 

foi assinado por um de seus funcionários, devendo ser aplicada, in casu, 
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a teoria da aparência. A respeito da aplicação da nominada teoria, eis o 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, Mutatis mutandis: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO 

DE NULIDADEDA CITAÇÃO PELO CORREIO DETERMINADA NA FASE DE 

CONHECIMENTO. AUSÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. 

(...) 4. Como o aviso de recebimento foi entregue em uma das agências da 

instituição financeira agravante e recebido por um de seus funcionários, 

não há, em razão da teoria da aparência, nulidade na citação determinada 

na fase de conhecimento. 5. Precedentes jurisprudenciais específicos 

deste STJ. 6. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO PARA, EM 

RECONSIDERAÇÃO À DECISÃOAGRAVADA, CONHECER DO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO, MAS NEGAR SEGUIMENTO AORECURSO ESPECIAL. (STJ, 

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 

16/08/2012, TERCEIRA TURMA). NO MÉRITO De início, deve-se registrar 

que a presente reclamação é baseada em um contrato particular de 

locação de imóvel firmado entre as partes, onde se estabeleceu relação 

contratual entre os litigantes, o que se depreende dos documentos 

existentes no feito. O autor em sua peça exordial afirma que alugou o 

imóvel para a requerida por um prazo determinado, e que o valor do 

aluguel seria de R$800,00 (oitocentos reais). Ficou acordado ainda que a 

reclamada deveria durante o período contratual, arcar com as despesas 

ordinárias do imóvel referentes ao consumo de energia elétrica e água, 

bem como tributos que incidentes sobre o imóvel. Alegou que a reclamada 

ao término do contrato devolveu o imóvel ao reclamante com débitos de 

aluguéis e contas de consumo não quitadas, gerando a este prejuízo no 

importe de R$ 3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais). A requerida 

por sua vez, no mérito da contestação, afirma que jamais celebrou 

contrato com o autor, repetindo-se os fundamentos alegados em 

preliminar. Contudo o contrato de locação não exige sequer forma escrita 

e, logo, pode ser celebrado verbalmente, como se depreende da leitura do 

artigo 47, caput, da Lei de Locação. Ademais, apesar do reconhecimento 

da assinatura de seu empregado no contrato de locação, esta limitou-se a 

afirmar não ter autorizado seu empregado a celebrar referido contrato, 

não fazendo a denunciação a lide deste, reforçando-se com isto a 

aplicação da teoria da aparência, bem como que seu funcionário Wilson 

celebrou referido contrato em nome da construtora, há época sua 

empregadora. Além do mais, restou ainda demonstrado, conforme 

documentos juntados á inicial, que o reclamante alugou o imóvel a 

reclamada. Assim, havendo falta de pagamento dos aluguéis, tem o 

proprietário direito de requerer a cobrança dos aluguéis e assessórios da 

locação. Esse é o entendimento do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO - INADIMPLENCIA 

CARACTERIZADA – ARTIGO 373, II, CPC/2015 (ANTIGO 333, II, CPC/1973) 

– INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 9º, III, DA LEI DE 

LOCAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dessa 

forma, havendo falta de pagamento dos aluguéis, nos termos do art. 9º, 

inc. III da Lei 8.245/91 tem o proprietário do imóvel direito de requerer a 

decretação de despejo do locatário, bem como a cobrança dos aluguéis e 

acessórios da locação nos termos do art. 62 e seguintes da referida lei. 

(Ap 32403/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 

24/07/2017 – TJMT). Portanto é de se conhecer a existência da relação 

contratual (Contrato de Aluguel) entre as partes, bem como a respectiva 

inadimplência. DIANTE DO EXPOSTO, rejeito as preliminares arguidas e no 

mérito julgo procedente o pedido para condenar a parte reclamada na 

obrigação de pagar a quantia de R$ 3.540,00 (três mil quinhentos e 

quarenta reais) à parte reclamante, acrescida de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, devido a partir da citação, e correção monetária pelo 

INPC, devido a partir da propositura da ação, ficando resolvido o mérito da 

causa, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários. Arbitro honorários ao advogado nomeado para a defesa 

do autor em juízo no importe de 2 (duas) URH, a serem custeadas pelo 

Estado de Mato Grosso. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, 

com as baixas e anotações de estilo, independentemente de nova 

determinação. P.I ALTO TAQUARI, 17 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45310 Nr: 11-37.2013.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Código: 45310.

Vistos.

Considerando que este Magistrado Substituto jurisdiciona na Comarca de 

Apiacás/MT e cumulativamente pela 1ª Vara da Comarca de Alta 

Floresta/MT, verifico a necessidade de readequar a pauta de audiência, 

anteriormente designadas.

 Assim, redesigno a audiência para o dia 25/10/2018 as 18:15hrs, 

mantendo inalterada as demais determinações.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 30 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45919 Nr: 645-33.2013.811.0084

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sabino Paz de Carvalho, Antonia Rodrigues de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João da Cruz Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Processo: 645-33.2013.811.0084

Código: 45919

Vistos.

Tendo em vista a petição do advogado Dr Edson, informando a 

impossibilidade de comparecer na audiência redesignada para o dia 

19/10/2018, relatando que o mesmo já estav com compromisso marcado 

em Cuiabá-MT, entendo por bem redesignar a realização desta solenidade 

para o dia 21/03/2019 ás 13:00 hrs.

 Às Providências.

 Apiacás/MT, 18 de outubro de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45482 Nr: 190-68.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Jantorno Junior, Marcus Sid Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Instituto de Defesa 

Agropecuária do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo: 190-68.2013.811.0084

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37444 Nr: 199-64.2012.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Hohmann, Araci Kreft Hohmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colonizadora Indeco S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valtenir Teixeira - 

OAB:3624/MT

 VISTOS. Considerando que as partes se compuseram amigavelmente nas 

condições acima expostas, AGUARDE-SE a juntada do presente acordo 

aos autos para homologação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 31133 Nr: 221-69.2005.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Carapa de Secos e Molhados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.T.Bysckouski-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André B. Marques de Sá - 

OAB:8.376/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 221-69.2005.811.0084

Código: 31133

Vistos.

Trata-se de demanda executiva proposta por COMERCIAL CARAPA DE 

SECOS E MOLHADOS em fase de S. TBYSCKOUSKI COMERCIAL 

COLONIAL, objetivando o recebimento da quantia de R$ 9.706,27 (nove 

mil, setecentos e seis reais e vinte e sete centavos), valor apresentado à 

propositura da ação.

Entre um ato e outro e, diante das dificuldades de localizar bens do 

executado, o exequente pleiteou às fls. 173 pela suspensão do feito pelo 

prazo de 01 (um) ano.

 É o relato do necessário.

Decido.

Tendo em vista a manifestação do exequente, DEFIRO o pedido de 

suspensão do feito pelo prazo por 01 (um)ano, a fim de possibilitá-lo à 

localização de bens passíveis de penhora do executado.

 Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e, independente de novo despacho, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Apiacás/MT, 19 de outubro de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37224 Nr: 473-62.2011.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Mota de Araujo, Patricio Carvalho 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 “Vistos”. 1 – tendo em vista que o ato restou prejudicado pela ausência 

de intimação da testemunha Julio Cesar Lopes Alves, bem como dos 

denunciados, REDESIGNO a solenidade para o dia 13 de dezembro de 

2018 ás 16h30min. Expeça-se Carta Precatória para intimar os 

denunciados sobre a realização da audiência no endereço constante dos 

autos, bem como intimar a testemunha Julio Cesar Lopes Ribeiro no 

endereço constante no mandado não cumprido. A Vitima Joaquim Silva 

Batista saiu devidamente intimada para a solenidade redesignada. Declaro 

encerrada a instrução. Cumpra-se.”

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60984 Nr: 776-78.2015.811.0038

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Araputanga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Pereira Dias Sanaiotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Luucia de Freitas 

Alvarez - OAB:MT-8.311

 Visto e bem examinado.

Trato de PROCESSO/PROCEDIMENTO em desfavor de ALAN PEREIRA 

DIAS SANAIOTTI, cujo recurso interposto foi provido/acolhido por maioria, 

para, entre outros, o fim de reconhecer a preliminar de cerceamento de 

defesa e tornar sem efeito a decisão recorrida, de forma que tramite em 

atenção às prerrogativas atinentes ao devido processo legal, foi realizada 

a intimação desse para, querendo, manifestar sobre os fatos objeto do 

processo em epígrafe, fazendo-o no prazo de 15 (quinze) dias, deixando 

o prazo transcorrer in albis.

Ocorre que há advogado(a) constituído(a) nos autos do processo e 

pedido de renovação do prazo.

Isso posto e porque não há prejuízo ao procedimento o fato de permitir que 

apresente esclarecimentos sobre os fatos, DETERMINO a intimação por 

DJE, a fim de que, em respeito aos contraditório e ampla defesa, apresente 

manifestação/defesa no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, volte-me 

para decidir em prosseguimento.

Cumpra.

Às providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25197 Nr: 1238-11.2010.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro de Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:MT - 18387

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar alegações 

finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54092 Nr: 1459-86.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celi Marques Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Ivanilda Maria de Jesus Rios - OAB:MT/ 15.176, 

Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício objeto da lide – 

SALÁRIO-MATERNIDADE – em favor de CELI MARQUES CAMPOS, na 

qualidade de segurada especial rural, no valor de 1 (um) salário-mínimo 

mensal, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, bem como CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas 

devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de 

cada parcela/prestação, a contar do nascimento da filha da parte autora, 

ocorrido em 17/9/2007, nos termos do art. 71 da Lei n. 8.213/91 e juros de 

mora, a contar do requerimento administrativo – fls. 93 – ocorrido dia 

11/4/2006, bem como os honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput – 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas. As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 
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11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, 

este analisado com repercussão geral reconhecida, assim como pelo STJ 

no REsp 1.495.146-MG(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52671 Nr: 12-63.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Custódio Martins Cintra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

 Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se ratificam a audiência de instrução realizada – 

fls. 98/100, ou se desejam nova produção de prova em audiência de 

instrução, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 

e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, 

parágrafo único -, ou ainda se objetivam o julgamento antecipado/imediato 

da lide, porque entendem que não há necessidade de produção de outras 

provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá 

retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99085 Nr: 1042-60.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nestor Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:MT 20.135 - O, Jair Roberto Marques - OAB:MT - 8969 B, 

Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual - CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 29 de novembro de 2018, às 15h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 28406 Nr: 1839-80.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Damaso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos 

para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do 

CPC/NCPC, art. 487, I -, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na petição inicial.Condeno a parte autora – NCPC, art. 91, caput - no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes e, com 

fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até 

a sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Após o trânsito 

em julgado, certifique.Diante da inexistência de manifestação do INSS 

contrária à decisão que fixou/arbitrou os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais), DETERMINO que providencie o cadastramento 

dos dados do médico perito no sistema de Assistência Judiciária Gratuita 

da Justiça Federal e realize o necessário para pagamento.Cumpridas as 

determinações supra, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”.P. I. Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68914 Nr: 1347-15.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPP, KMPA, KCPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação URGENTE da parte autora para manifestar acerca da devolução 

da missiva de ref. 33 e do documento de ref. 34, nos quais informam a 

Prisão Civil do executado e junta comprovante de pagamento dos 

alimentos executados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102144 Nr: 2365-03.2018.811.0038

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Cristiane Souza Luiz, Silvana Souza Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senhor Chico, Filho do Senhor Chico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Alessandra Ferreira - 

OAB:MT0018996O, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391, Gilson 

Carlos Ferreira - OAB:MT - 14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de QUEIXA-CRIME ajuizada por CRISTIANE SOUZA LUIZ e SILVANA 

SOUZA LUIZ em desfavor de CHICO e FILHO DO CHICO, distribuída no 

Juizado Especial Criminal e que ao constatar a incompetência do juizado 

determinei a redistribuição dos autos no local adequado – Vara Única 

(Justiça Comum), assim como determinei a intimação dos querelantes para 

que realize as eventuais adequações/emendas na inicial acusatória e o 

adimplemento/pagamento das custas, taxas e despesas processuais, 

caso não demostrem que são beneficiadas pela assistência judiciária 

gratuita.

Isso posto, diante da redistribuição dos autos em local competente 
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DETERMINO que a Secretaria da Vara Única cumpra as demais 

determinações – Ref. 4.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78670 Nr: 3282-56.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco Dourado Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Aparecida Cardoso 

- OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 Intimação a parte requerida para, no prazo legal, apresentar alegações 

finais/memoriais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69834 Nr: 1833-97.2016.811.0038

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdPF, PCdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARAPUTANGA - MT

VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 FEITOS CÍVEIS: 1833-97.2016.811.0038

CÓDIGO: 69834

Em atendimento a determinação deste Juízo (ref. 76), designo a audiência 

conciliatória para a data de 18 de dezembro de 2018, às 14h00min, 

recomendando a Secretaria que providencie as diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 18 de outubro de 2018.

Marcilene Alves da Silva

Conciliadora

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-60.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

APARECIDA DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010343-60.2016.8.11.0038 REQUERENTE: APARECIDA DE ARAUJO 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. 

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA – rito da Lei n. 12.153/2009 - tendo como parte 

devedora/executada o MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que, por 

prescindível a audiência de conciliação e possibilidade de que seja 

feita/apresentada por escrito, DETERMINO que cite/intime a Fazenda 

Pública devedora/executada para OPOR impugnação no prazo máximo de 

30 (trinta) dias - CPC, art. 730, com redação dada pelo art. 1º – B, da Lei n. 

9.494/1997, acrescentado pela MP n. 2.180-35/2001/NCPC, arts. 535, 

caput, 910, caput e §§ -, e, querendo, MANIFESTAR sobre débitos que 

preencham as condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da CRFB/88, 

para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de abatimento no 

processo - art. 100, §§ 9º e 10, da CRFB/88. Caso apresentado no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos/impugnação serão 

interpostos nos próprios autos, por medida de economia processual - 

Enunciado n. 3, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Ademais, na 

hipótese da parte devedora/executada NÃO APRESENTAR 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO à execução, deixando o prazo transcorrer in 

albis, desde já DETERMINO, sucessivamente: a) elaboração do cálculo 

pelo DEJAUX; b) expedição de ofício requisitório; c) intimação das partes 

do teor do ofício requisitório. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas 

partes, DETERMINO, por tratar de obrigação de pagar quantia certa e 

diante do atual entendimento de inaplicável Enunciado n. 4, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT, a entrega/envio da requisição à autoridade 

citada para a causa, independentemente de precatório, para que pague no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente 

ou depósito na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo 

desatendimento resultará no imediato sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – 

CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, 

caput e §§ -, Lei n. 12.153/2009, arts. 13 e 27. Em sendo necessário 

decidir algo diverso, volte-me concluso. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 09:39:25. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000279-42.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA GONCALVES DE SEIXAS VIANA (EXEQUENTE)

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. M. RAZERA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000279-42.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: DINALVA GONCALVES DE 

SEIXAS VIANA EXECUTADO: C. D. M. RAZERA - ME Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

rito da Lei n. 9.099/1995, art. 53, caput, c/c CPC e NCPC - com pedido de 

citação da parte devedora/executada para pagamento da dívida/quantia 

certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e 

DETERMINO que cite o(s) devedor(es) executado(s) para, no prazo de 3 

(três) dias, contado da citação, efetuar(em) o pagamento da dívida - CPC, 

art. 652/NCPC, art. 829 -, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) bens 

coercitivamente - Lei n. 9.099/1995, art. 53, caput, c/c CPC, art. 652, § 

1º/NCPC, art. 829, §1º. Não mais é defeso/proibido que a citação do(s) 

devedor(es) seja feita pelo correio – CPC, art. 222, “d”/NCPC, art. 247. 

Citado(s) o(s) devedor(es)/executado(s) e não havendo pagamento da 

dívida no prazo suso ou nomeação de bens à penhora, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 
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habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Efetuada a 

penhora – penhora, avaliação e depósito -, o(s) devedor(es) será(ão) 

INTIMADO(S) - por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 e NCPC, art. 841 e §§ - PARA APRESENTAR(EM) 

EMBARGOS POR ESCRITO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - NCPC, art. 

915 - da(s) intimação(ões) da(s) penhora(s) ou data de eventual depósito 

espontâneo, sendo prescindível a designação de audiência de conciliação 

- §§ do art. 53 da Lei n. 9.099/1995 -, como forma de imprimir ritmo 

procedimental mais célere e melhor administrar o volume de processos e a 

pauta da Comarca, o que faço com fundamento no art. 125, II, do 

CPC/NCPC, art. 4º. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito e 

comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá a parte devedora/executada requerer seja admitido a pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um 

por cento) ao mês – CPC, art. 745-A/NCPC, art. 916 e §§. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos, ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá 

requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º do art. 

53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a adjudicação 

– NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) para 

manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens constritos, 

por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado 

perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 880 e art. 

1.004, § 4º, da CNGC. Por fim, diante de pedido expresso da parte, 

DETERMINO que expeça certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, devendo atender à normatização em relação 

às comunicações das averbações e cancelamentos nos prazos - NCPC, 

art. 828, caput e §§. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018 - 22:28:28. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000058-93.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (ADVOGADO(A))

WELLINGTON RODRIGO ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000058-93.2017.8.11.0038 REQUERENTE: WELLINGTON RODRIGO 

ALVES FEITOSA REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

POR DUPLICIDADE DE COBRANÇA INDEVIDA, movida por WELLINGTON 

RODRIGO ALVES FEITOSA em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A. Fundamento e Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 

Primeiramente, REJEITO alegação de revelia realizado pelo autor em 

impugnação, sob alegação de que o advogado que firmou 

substabelecimento e carta de preposto não possui poderes específicos 

para tal ato. Não assiste razão o autor, haja vista que, a requerida anexou 

procuração no id. 6715586, na qual a empresa requerida nomeia e 

constitui sua procuradora, a Dra. LOUISE RAINES PEREIRA GIONÉDIS, 

tendo a mesma substabelecido para o advogado THIAGO AUGUSTO 

GONÇALVES BOZELLI, OAB/MT 20.949-A (id. 6715586) Desta feita, o 

referido advogado, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI, nomeou 

como preposto da requerida a Luiza Aparecida Borasca (id. 9172797), 

bem como substabeleceu a advogada Débora Alessandra Ferreira, os 

quais compareceram em audiência de conciliação, tendo anexado em data 

anterior os referidos documentos de representação, não havendo que se 

falar em revelia da requerida. Ademais a contestação foi anexada 

tempestivamente, conforme certidão de id. 13438059, não podendo ser 

desconsiderada. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Passo a 

análise do mérito. Aduz a parte autora que possui contrato de seguro junto 

a requerida, e que na data do pagamento da sexta e última parcela, por 

não haver saldo em sua conta bancaria não fora descontado, entrando em 

contato com a requerida a qual enviou um boleto no valor de R$ 480,81 

(quatrocentos e oitenta reais e oitenta e um centavos), o qual foi pago na 

data de 06/03/2017. Contudo, afirma que em 22/03/2017 a requerida 

efetuou desconto do valor de R$ 476,65 (quatrocentos e setenta e seis 

reais e sessenta e cinco centavos), referente a parcela paga pelo autor 

via boleto. Aduz que tentou resolver de forma administrativa, contudo, não 

recebeu o valor pago em duplicidade. A parte reclamada contestou o 

pedido, alegando ausência de responsabilidade, regular desconto, haja 

vista não ter recebido o montante pago pelo autor por meio de boleto, não 

havendo que falar em dano moral, requerendo a improcedência total da 

presente ação. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, 

tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, 

do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, 

modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, 

no sentido de demonstrar que de fato não recebeu o valor pago pelo autor 

por meio do boleto enviado pela própria requerida, sendo provas de fácil 

produção pela requerida. Restando caracterizada a falha e a abusividade 

na prestação de seus serviços, que recebeu duas vezes pela mesma 

parcela, se negando a resolver administrativamente quando procurada 

pelo autor. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. Quanto ao 

pedido do dobro, a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda 

Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a repetição em 

dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, 

DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp 

n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a Primeira 

Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando decorrer 

de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, 

Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado 

pelas de Direito Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma 

simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não 

decorre da mera cobrança de valores decorrentes de procedimentos que 

venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 
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consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor. Resta configurado nos autos os 3 

requisitos ensejadores do pagamento em dobro, portanto, CONDENO a 

requerida a devolver ao autor já na forma dobrada o valor de R$ 953,30 

(novecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), devidamente 

corrigido e atualizado monetariamente. No tocante aos danos morais, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, o contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente 

para gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ao passo que recebeu em duplicidade do 

consumidor, se negando a ressarcir tais valores. Destaco que a 

sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nesse sentido é a 

jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - EMPRESA DE TELEFONIA -INSTALAÇÃO 

DE SERVIÇO GRATUITO - COBRANÇAS INDEVIDAS - ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO - OPERADORA INDIFERENTE AOS JUSTOS APELOS DO 

CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL - INDENZIAÇÃO POR 

DANOS MORAIS DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É 

indevida a cobrança de valores, além do contratado por serviços 

prestados. Deve a operadora indenizar os danos morais sofridos pelo 

consumidor, que não foi atendido em seus justos apelos e que encontrou, 

como último recurso, o ajuizamento de ação judicial ". (TJ/MT, RNEI, 

2807/2010, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 2ª TURMA RECURSAL, 

Data do Julgamento 26/10/2010, Data da publicação no DJE 08/11/2010) 

De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. Ante o exposto, por tudo que dos 

autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a reclamada a 

repetir/pagar ao reclamante, já em dobro – Lei n. 8.078/90, art. 42, 

parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 953,30 (novecentos e 

cinquenta e três reais e trinta centavos), corrigido monetariamente a partir 

do desembolso/pagamentos da quantia indevida, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), , corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga __________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de outubro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000058-93.2017.8.11.0038
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MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000058-93.2017.8.11.0038 REQUERENTE: WELLINGTON RODRIGO 

ALVES FEITOSA REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

POR DUPLICIDADE DE COBRANÇA INDEVIDA, movida por WELLINGTON 

RODRIGO ALVES FEITOSA em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A. Fundamento e Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 

Primeiramente, REJEITO alegação de revelia realizado pelo autor em 

impugnação, sob alegação de que o advogado que firmou 

substabelecimento e carta de preposto não possui poderes específicos 

para tal ato. Não assiste razão o autor, haja vista que, a requerida anexou 

procuração no id. 6715586, na qual a empresa requerida nomeia e 

constitui sua procuradora, a Dra. LOUISE RAINES PEREIRA GIONÉDIS, 

tendo a mesma substabelecido para o advogado THIAGO AUGUSTO 

GONÇALVES BOZELLI, OAB/MT 20.949-A (id. 6715586) Desta feita, o 

referido advogado, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI, nomeou 

como preposto da requerida a Luiza Aparecida Borasca (id. 9172797), 

bem como substabeleceu a advogada Débora Alessandra Ferreira, os 

quais compareceram em audiência de conciliação, tendo anexado em data 

anterior os referidos documentos de representação, não havendo que se 

falar em revelia da requerida. Ademais a contestação foi anexada 

tempestivamente, conforme certidão de id. 13438059, não podendo ser 

desconsiderada. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 
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solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Passo a 

análise do mérito. Aduz a parte autora que possui contrato de seguro junto 

a requerida, e que na data do pagamento da sexta e última parcela, por 

não haver saldo em sua conta bancaria não fora descontado, entrando em 

contato com a requerida a qual enviou um boleto no valor de R$ 480,81 

(quatrocentos e oitenta reais e oitenta e um centavos), o qual foi pago na 

data de 06/03/2017. Contudo, afirma que em 22/03/2017 a requerida 

efetuou desconto do valor de R$ 476,65 (quatrocentos e setenta e seis 

reais e sessenta e cinco centavos), referente a parcela paga pelo autor 

via boleto. Aduz que tentou resolver de forma administrativa, contudo, não 

recebeu o valor pago em duplicidade. A parte reclamada contestou o 

pedido, alegando ausência de responsabilidade, regular desconto, haja 

vista não ter recebido o montante pago pelo autor por meio de boleto, não 

havendo que falar em dano moral, requerendo a improcedência total da 

presente ação. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, 

tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, 

do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, 

modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, 

no sentido de demonstrar que de fato não recebeu o valor pago pelo autor 

por meio do boleto enviado pela própria requerida, sendo provas de fácil 

produção pela requerida. Restando caracterizada a falha e a abusividade 

na prestação de seus serviços, que recebeu duas vezes pela mesma 

parcela, se negando a resolver administrativamente quando procurada 

pelo autor. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. Quanto ao 

pedido do dobro, a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda 

Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a repetição em 

dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, 

DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp 

n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a Primeira 

Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando decorrer 

de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, 

Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado 

pelas de Direito Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma 

simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não 

decorre da mera cobrança de valores decorrentes de procedimentos que 

venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 

consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor. Resta configurado nos autos os 3 

requisitos ensejadores do pagamento em dobro, portanto, CONDENO a 

requerida a devolver ao autor já na forma dobrada o valor de R$ 953,30 

(novecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), devidamente 

corrigido e atualizado monetariamente. No tocante aos danos morais, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, o contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente 

para gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ao passo que recebeu em duplicidade do 

consumidor, se negando a ressarcir tais valores. Destaco que a 

sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nesse sentido é a 

jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - EMPRESA DE TELEFONIA -INSTALAÇÃO 

DE SERVIÇO GRATUITO - COBRANÇAS INDEVIDAS - ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO - OPERADORA INDIFERENTE AOS JUSTOS APELOS DO 

CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL - INDENZIAÇÃO POR 

DANOS MORAIS DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É 

indevida a cobrança de valores, além do contratado por serviços 

prestados. Deve a operadora indenizar os danos morais sofridos pelo 

consumidor, que não foi atendido em seus justos apelos e que encontrou, 

como último recurso, o ajuizamento de ação judicial ". (TJ/MT, RNEI, 

2807/2010, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 2ª TURMA RECURSAL, 

Data do Julgamento 26/10/2010, Data da publicação no DJE 08/11/2010) 

De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. Ante o exposto, por tudo que dos 

autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a reclamada a 

repetir/pagar ao reclamante, já em dobro – Lei n. 8.078/90, art. 42, 

parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 953,30 (novecentos e 

cinquenta e três reais e trinta centavos), corrigido monetariamente a partir 

do desembolso/pagamentos da quantia indevida, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), , corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga __________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de outubro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000058-93.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (ADVOGADO(A))

WELLINGTON RODRIGO ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000058-93.2017.8.11.0038 REQUERENTE: WELLINGTON RODRIGO 

ALVES FEITOSA REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/1995. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

POR DUPLICIDADE DE COBRANÇA INDEVIDA, movida por WELLINGTON 

RODRIGO ALVES FEITOSA em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A. Fundamento e Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 

Primeiramente, REJEITO alegação de revelia realizado pelo autor em 

impugnação, sob alegação de que o advogado que firmou 

substabelecimento e carta de preposto não possui poderes específicos 

para tal ato. Não assiste razão o autor, haja vista que, a requerida anexou 

procuração no id. 6715586, na qual a empresa requerida nomeia e 

constitui sua procuradora, a Dra. LOUISE RAINES PEREIRA GIONÉDIS, 

tendo a mesma substabelecido para o advogado THIAGO AUGUSTO 

GONÇALVES BOZELLI, OAB/MT 20.949-A (id. 6715586) Desta feita, o 

referido advogado, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI, nomeou 

como preposto da requerida a Luiza Aparecida Borasca (id. 9172797), 

bem como substabeleceu a advogada Débora Alessandra Ferreira, os 

quais compareceram em audiência de conciliação, tendo anexado em data 

anterior os referidos documentos de representação, não havendo que se 

falar em revelia da requerida. Ademais a contestação foi anexada 

tempestivamente, conforme certidão de id. 13438059, não podendo ser 

desconsiderada. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Passo a 

análise do mérito. Aduz a parte autora que possui contrato de seguro junto 

a requerida, e que na data do pagamento da sexta e última parcela, por 

não haver saldo em sua conta bancaria não fora descontado, entrando em 

contato com a requerida a qual enviou um boleto no valor de R$ 480,81 

(quatrocentos e oitenta reais e oitenta e um centavos), o qual foi pago na 

data de 06/03/2017. Contudo, afirma que em 22/03/2017 a requerida 

efetuou desconto do valor de R$ 476,65 (quatrocentos e setenta e seis 

reais e sessenta e cinco centavos), referente a parcela paga pelo autor 

via boleto. Aduz que tentou resolver de forma administrativa, contudo, não 

recebeu o valor pago em duplicidade. A parte reclamada contestou o 

pedido, alegando ausência de responsabilidade, regular desconto, haja 

vista não ter recebido o montante pago pelo autor por meio de boleto, não 

havendo que falar em dano moral, requerendo a improcedência total da 

presente ação. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, 

tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, 

do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, 

modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, 

no sentido de demonstrar que de fato não recebeu o valor pago pelo autor 

por meio do boleto enviado pela própria requerida, sendo provas de fácil 

produção pela requerida. Restando caracterizada a falha e a abusividade 

na prestação de seus serviços, que recebeu duas vezes pela mesma 

parcela, se negando a resolver administrativamente quando procurada 

pelo autor. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. Quanto ao 

pedido do dobro, a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda 

Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a repetição em 

dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, 

DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp 

n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a Primeira 

Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando decorrer 

de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, 

Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado 

pelas de Direito Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma 

simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não 

decorre da mera cobrança de valores decorrentes de procedimentos que 

venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 

consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor. Resta configurado nos autos os 3 

requisitos ensejadores do pagamento em dobro, portanto, CONDENO a 

requerida a devolver ao autor já na forma dobrada o valor de R$ 953,30 

(novecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), devidamente 

corrigido e atualizado monetariamente. No tocante aos danos morais, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, o contexto retratado nos autos indica postura da ré suficiente 

para gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor experimentado 

ultrapassou os limites do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a 

lesão à sua dignidade. Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ao passo que recebeu em duplicidade do 

consumidor, se negando a ressarcir tais valores. Destaco que a 

sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de que 

responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente 

da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nesse sentido é a 

jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - EMPRESA DE TELEFONIA -INSTALAÇÃO 

DE SERVIÇO GRATUITO - COBRANÇAS INDEVIDAS - ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO - OPERADORA INDIFERENTE AOS JUSTOS APELOS DO 

CONSUMIDOR - AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL - INDENZIAÇÃO POR 

DANOS MORAIS DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É 

indevida a cobrança de valores, além do contratado por serviços 

prestados. Deve a operadora indenizar os danos morais sofridos pelo 

consumidor, que não foi atendido em seus justos apelos e que encontrou, 

como último recurso, o ajuizamento de ação judicial ". (TJ/MT, RNEI, 

2807/2010, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 2ª TURMA RECURSAL, 

Data do Julgamento 26/10/2010, Data da publicação no DJE 08/11/2010) 

De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto. Ante o exposto, por tudo que dos 

autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a reclamada a 

repetir/pagar ao reclamante, já em dobro – Lei n. 8.078/90, art. 42, 

parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 953,30 (novecentos e 

cinquenta e três reais e trinta centavos), corrigido monetariamente a partir 

do desembolso/pagamentos da quantia indevida, com base no Índice 
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Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), , corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga __________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de outubro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-05.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENIVALDO SAMPAIO VIEIRA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000038-05.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RENIVALDO SAMPAIO 

VIEIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por RENIVALDO SAMPAIO VIEIRA em face de BANCO 

ITAUCARD S/A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminares, passo ao julgamento. A preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Passo 

a análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que teve seu nome negativado 

indevidamente, não possuindo debito junto a requerida. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado gravação de ligação onde o autor confirma a aquisição de cartão 

de crédito da requerida, além de extratos, demonstrando a relação 

contratual entre as partes (id. 7150335), restando comprovado de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora, que agiu com deslealdade. Com escopo 

inibitório, condeno a reclamante ao pagamento de multa de 1% e de 

honorários de 10%, ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o 

art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Na forma da 

fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 1% (um por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _________________ Visto e bem examinado. 
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Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-05.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENIVALDO SAMPAIO VIEIRA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000038-05.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RENIVALDO SAMPAIO 

VIEIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por RENIVALDO SAMPAIO VIEIRA em face de BANCO 

ITAUCARD S/A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Existindo 

preliminares, passo ao julgamento. A preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Passo 

a análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso demonstra 

que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que teve seu nome negativado 

indevidamente, não possuindo debito junto a requerida. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, 

qualquer dever de reparação. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado gravação de ligação onde o autor confirma a aquisição de cartão 

de crédito da requerida, além de extratos, demonstrando a relação 

contratual entre as partes (id. 7150335), restando comprovado de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora, que agiu com deslealdade. Com escopo 

inibitório, condeno a reclamante ao pagamento de multa de 1% e de 

honorários de 10%, ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o 

art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Na forma da 

fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 1% (um por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-53.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000384-53.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO CRISTIANO DE 

SOUZA ANDRADE REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ANTONIO CRISTIANO DE SOUZA 

ANDRADE em face de L. A. M. FOLINI COBRANCAS – ME. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 
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dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

teve seu nome negativado indevidamente, não possuindo debito junto a 

requerida. Em que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro 

qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, 

exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica entre 

as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. O acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações aduzidas 

pela defesa, tendo está anexado gravação de ligação onde o autor 

confirma a compra dos produtos da requerida, seus dados e ainda o envio 

para o endereço informado na inicial, demonstrando a relação contratual 

entre as partes (id. 14385125), restando comprovado de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que a 

parte reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 890,00 

(oitocentos e noventa reais), com juros e correção monetária a partir do 

vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação retirar 

as restrições do nome do autor. Desse modo, com lastro nas provas 

produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu com 

deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao pagamento 

de multa de 1% e de honorários de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte autora 

ao pagamento da quantia de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), 

relativo às faturas em aberto, com juros e correção monetária a partir do 

vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação retirar 

as restrições do nome do autor. Na forma da fundamentação supra, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-53.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CRISTIANO DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000384-53.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO CRISTIANO DE 

SOUZA ANDRADE REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ANTONIO CRISTIANO DE SOUZA 

ANDRADE em face de L. A. M. FOLINI COBRANCAS – ME. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

teve seu nome negativado indevidamente, não possuindo debito junto a 

requerida. Em que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro 

qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, 

exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica entre 

as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. O acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações aduzidas 

pela defesa, tendo está anexado gravação de ligação onde o autor 

confirma a compra dos produtos da requerida, seus dados e ainda o envio 

para o endereço informado na inicial, demonstrando a relação contratual 

entre as partes (id. 14385125), restando comprovado de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 
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NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Diante de tais ponderações, as pretensões contidas na inicial são 

improcedentes. Por outro lado, tendo em vista a regularidade do débito, 

acolho o pedido contraposto formulado na contestação, de modo que a 

parte reclamante deverá pagar à empresa ré o valor de R$ 890,00 

(oitocentos e noventa reais), com juros e correção monetária a partir do 

vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação retirar 

as restrições do nome do autor. Desse modo, com lastro nas provas 

produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu com 

deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao pagamento 

de multa de 1% e de honorários de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO para condenar a parte autora 

ao pagamento da quantia de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), 

relativo às faturas em aberto, com juros e correção monetária a partir do 

vencimento da fatura, devendo a reclamada logo após a quitação retirar 

as restrições do nome do autor. Na forma da fundamentação supra, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-86.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

MARLY DE MELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000440-86.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARLY DE MELLO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Projeto de Sentença Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C.C. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO, movida por MARLY DE MELLO em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e Decido. À luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Existindo preliminares, passo ao julgamento. 

Afasto a preliminar de ausência de interesse processual, e ainda ausência 

de pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito 

a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, 

incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Passo a 

análise do mérito. Pelo que se extrai da peça inaugural, e dos documentos 

que acompanham, a parte autora é usuária dos serviços de telefonia 

móvel nº 65 65 999187757, ofertados pela empresa demandada, cujo 

plano inicialmente contratado era o denominado Plano Smartvivo Controle 

250MB, no valor mensal de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e 

nove centavos). Todavia, aduz que a requerida habilitou unilateralmente na 

referida linha telefônica o Plano Smartvivo Promo 1GB com valores 

mensais superiores ao mencionado. Informa que a Requerida suspendia o 

acesso ao serviço de internet por volta do dia 15 seguido ao pagamento e 

só restabelecia no mês seguinte, após a quitação de outra fatura, ou seja, 

a Requerente pagava por serviço não solicitado e também não 

disponibilizado conforme prometido. Por fim, afirma ainda que, somente 

após alguns meses conseguiu cancelar o plano, anexando 08 protocolos, 

contudo, alega não ter recebido os valores pagos indevidamente pelo 

plano não solicitado. Diante das tentativas frustradas em resolver o 

problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional como 

garantia de seus direitos. Por outro lado, na peça de bloqueio, a parte ré 

defende a regularidade na prestação de seus serviços, eis que foram 

regularmente contratados pela parte autora, afirma que não há provas dos 

fatos constitutivos do direito da parte autora, bem como a inexistência de 

qualquer conduta ilícita perpetrada, inexistindo assim, responsabilidade 

reparatória. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

pretensão autoral. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Constato que apesar das argumentações trazidas pela parte 

ré em sua defesa, não há como afastar a sua responsabilidade pelos 

eventos narrados na inicial, vez que, não se desincumbiu de comprovar 

suas alegações – art. 6º, VIII, do CDC. Verifica-se que fora realizado na 

fatura de referência 06/2018, a troca do plano pertencente a autora (Plano 

Smartvivo Controle 250MB), no valor mensal de R$ 44,99 (quarenta e 

quatro reais e noventa e nove centavos), para o referente ao Plano 

Smartvivo Promo 1GB, no valor de R$ 84,99 (oitenta e quatro reais e 

noventa e nove centavos). Pode-se observar nas faturas anexadas 

(meses: 07/16, 08/16, 10/16, 11/16, 12/16, 01/17, 02/17 e 03/17) que no 

novo plano habilitado ocorrem variações na cobrança entre R$ 84,99 

(oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) e R$ 95,99 (noventa e 

cinco reais e noventa e nove centavos), os quais perfazem quase o dobro 

do valor pago no plano anterior pela autora. No que concerne a legalidade 

da mudança do plano não foi a requerida capaz de comprovar que este foi 

solicitado ou aceito pela parte autora. Ademais, não comprovou que o 

serviço referente ao Plano Smartvivo Promo 1GB foi integralmente 

disponibilizado e utilizado pela parte autora. Tendo em vista, que não 

carreou aos autos nenhum documento apto a comprovar a legalidade das 

cobranças realizadas na mencionada linha de telefonia móvel 

diversamente do plano contratado pela parte autora, sequer trouxe aos 

autos extrato de consumo, gravação das ligações de adesão ao plano 

ofertado e ainda os serviços de terceiros supostamente contratados pelo 

autor, não procurando solucionar o problema administrativamente. Bem 

assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito 
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da parte Autora – art. 333, II, do CPC, evidenciando assim, a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Via de consequência, a 

reparação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais suportados pela 

parte autora é medida que se impõe. A devolução em dobro verifica-se 

quando há a soma dos requisitos imprescindíveis, quais sejam: a) a 

existência de cobrança indevida; b) o pagamento em excesso pelo 

consumidor do valor indevidamente cobrado; c) ausência de engano 

justificável por parte do fornecedor. Assim, atendidos os requisitos o 

Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, dispõe 

que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

Fixadas tais premissas, tenho que faz jus à parte autora ao ressarcimento 

da quantia despendida, referente aos valores superior ao plano contrato 

(R$ 44,99), cobrados por meio do Plano Smartvivo Promo 1GB, 

devidamente comprovado, correspondente ao valor R$ 757,08 

(setecentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), já na forma 

dobrada, referente aos valores cobrados, indevidamente, e não 

ressarcidos administrativamente, sob pena de enriquecimento sem causa 

da parte ré. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção 

do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a repetição em dobro do 

indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, 

DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp 

n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a Primeira 

Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando decorrer 

de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, 

Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado 

pelas de Direito Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma 

simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não 

decorre da mera cobrança de valores decorrentes de procedimentos que 

venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 

consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor, requisitos comprovados nos 

autos. Consoante a esse entendimento tem manifestado as Turmas 

Recursais: APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - 

DANO MORAL RECONHECIDO. - Sendo patente o ilícito levado a efeito pela 

empresa de telefonia, com cobrança de valores indevidos e suspensão 

dos serviços contratados, impõe-se a sua condenação na repetição de 

indébito e no pagamento de indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10074140024709001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 11/06/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 19/06/2015); APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS 

BANCÁRIOS QUITADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. 

COBRANÇA INDEVIDA. HAVENDO COBRANÇA IRREGULAR DE VALORES 

QUE NÃO FORAM CONTRATADOS, VIÁVEL A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, 

DOS VALORES DESCONTADOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO DISPOSTO 

NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANTIDO O VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO 

CONFIGURADA. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70062327044, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 26/11/2014).(TJ-RS - 

AC: 70062327044 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/12/2014). Quanto à alegação de 

que na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida realiza cobrança diversa do plano contratado, isto é, não 

disponibiliza a prestação do serviço de telefonia de forma eficiente, e 

adequada, ensejou transtornos que ultrapassam a esfera do mero 

aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. Ademais, 

nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o 

princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os 

contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, 

até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão da parte 

consumidora, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da 

requerida potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora. Outrossim, a ausência de solução 

administrativa, conforme demonstrado pelos 08 protocolos anexados a 

exordial, gerando sentimentos de frustração, lesão e impotência, e a falha 

na prestação dos serviços caracterizados como passíveis de gerar lesão 

aos direitos da personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao 

valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica 

do razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Ante o exposto, e o 

que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro 

no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

CONDENAR a reclamada a repetir/pagar ao reclamante, já em dobro – Lei 

n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 

757,08 (setecentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 
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HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-86.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

MARLY DE MELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000440-86.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARLY DE MELLO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Projeto de Sentença Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C.C. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO, movida por MARLY DE MELLO em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e Decido. À luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Existindo preliminares, passo ao julgamento. 

Afasto a preliminar de ausência de interesse processual, e ainda ausência 

de pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito 

a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, 

incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Passo a 

análise do mérito. Pelo que se extrai da peça inaugural, e dos documentos 

que acompanham, a parte autora é usuária dos serviços de telefonia 

móvel nº 65 65 999187757, ofertados pela empresa demandada, cujo 

plano inicialmente contratado era o denominado Plano Smartvivo Controle 

250MB, no valor mensal de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e 

nove centavos). Todavia, aduz que a requerida habilitou unilateralmente na 

referida linha telefônica o Plano Smartvivo Promo 1GB com valores 

mensais superiores ao mencionado. Informa que a Requerida suspendia o 

acesso ao serviço de internet por volta do dia 15 seguido ao pagamento e 

só restabelecia no mês seguinte, após a quitação de outra fatura, ou seja, 

a Requerente pagava por serviço não solicitado e também não 

disponibilizado conforme prometido. Por fim, afirma ainda que, somente 

após alguns meses conseguiu cancelar o plano, anexando 08 protocolos, 

contudo, alega não ter recebido os valores pagos indevidamente pelo 

plano não solicitado. Diante das tentativas frustradas em resolver o 

problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional como 

garantia de seus direitos. Por outro lado, na peça de bloqueio, a parte ré 

defende a regularidade na prestação de seus serviços, eis que foram 

regularmente contratados pela parte autora, afirma que não há provas dos 

fatos constitutivos do direito da parte autora, bem como a inexistência de 

qualquer conduta ilícita perpetrada, inexistindo assim, responsabilidade 

reparatória. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

pretensão autoral. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Constato que apesar das argumentações trazidas pela parte 

ré em sua defesa, não há como afastar a sua responsabilidade pelos 

eventos narrados na inicial, vez que, não se desincumbiu de comprovar 

suas alegações – art. 6º, VIII, do CDC. Verifica-se que fora realizado na 

fatura de referência 06/2018, a troca do plano pertencente a autora (Plano 

Smartvivo Controle 250MB), no valor mensal de R$ 44,99 (quarenta e 

quatro reais e noventa e nove centavos), para o referente ao Plano 

Smartvivo Promo 1GB, no valor de R$ 84,99 (oitenta e quatro reais e 

noventa e nove centavos). Pode-se observar nas faturas anexadas 

(meses: 07/16, 08/16, 10/16, 11/16, 12/16, 01/17, 02/17 e 03/17) que no 

novo plano habilitado ocorrem variações na cobrança entre R$ 84,99 

(oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) e R$ 95,99 (noventa e 

cinco reais e noventa e nove centavos), os quais perfazem quase o dobro 

do valor pago no plano anterior pela autora. No que concerne a legalidade 

da mudança do plano não foi a requerida capaz de comprovar que este foi 

solicitado ou aceito pela parte autora. Ademais, não comprovou que o 

serviço referente ao Plano Smartvivo Promo 1GB foi integralmente 

disponibilizado e utilizado pela parte autora. Tendo em vista, que não 

carreou aos autos nenhum documento apto a comprovar a legalidade das 

cobranças realizadas na mencionada linha de telefonia móvel 

diversamente do plano contratado pela parte autora, sequer trouxe aos 

autos extrato de consumo, gravação das ligações de adesão ao plano 

ofertado e ainda os serviços de terceiros supostamente contratados pelo 

autor, não procurando solucionar o problema administrativamente. Bem 

assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito 

da parte Autora – art. 333, II, do CPC, evidenciando assim, a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Via de consequência, a 

reparação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais suportados pela 

parte autora é medida que se impõe. A devolução em dobro verifica-se 

quando há a soma dos requisitos imprescindíveis, quais sejam: a) a 

existência de cobrança indevida; b) o pagamento em excesso pelo 

consumidor do valor indevidamente cobrado; c) ausência de engano 

justificável por parte do fornecedor. Assim, atendidos os requisitos o 

Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, dispõe 

que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

Fixadas tais premissas, tenho que faz jus à parte autora ao ressarcimento 

da quantia despendida, referente aos valores superior ao plano contrato 

(R$ 44,99), cobrados por meio do Plano Smartvivo Promo 1GB, 

devidamente comprovado, correspondente ao valor R$ 757,08 

(setecentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), já na forma 

dobrada, referente aos valores cobrados, indevidamente, e não 

ressarcidos administrativamente, sob pena de enriquecimento sem causa 

da parte ré. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção 

do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a repetição em dobro do 

indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, 

DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp 

n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a Primeira 

Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando decorrer 

de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, 

Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado 

pelas de Direito Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma 

simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não 

decorre da mera cobrança de valores decorrentes de procedimentos que 

venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 

consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor, requisitos comprovados nos 

autos. Consoante a esse entendimento tem manifestado as Turmas 

Recursais: APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO RECONHECIDA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - 

DANO MORAL RECONHECIDO. - Sendo patente o ilícito levado a efeito pela 

empresa de telefonia, com cobrança de valores indevidos e suspensão 

dos serviços contratados, impõe-se a sua condenação na repetição de 

indébito e no pagamento de indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10074140024709001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 11/06/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 19/06/2015); APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS 

BANCÁRIOS QUITADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. 

COBRANÇA INDEVIDA. HAVENDO COBRANÇA IRREGULAR DE VALORES 

QUE NÃO FORAM CONTRATADOS, VIÁVEL A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, 

DOS VALORES DESCONTADOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO DISPOSTO 

NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS. MANTIDO O VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO 

CONFIGURADA. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70062327044, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 26/11/2014).(TJ-RS - 

AC: 70062327044 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/12/2014). Quanto à alegação de 

que na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida realiza cobrança diversa do plano contratado, isto é, não 

disponibiliza a prestação do serviço de telefonia de forma eficiente, e 

adequada, ensejou transtornos que ultrapassam a esfera do mero 

aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. Ademais, 

nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o 

princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os 

contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, 

até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão da parte 

consumidora, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da 

requerida potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora. Outrossim, a ausência de solução 

administrativa, conforme demonstrado pelos 08 protocolos anexados a 

exordial, gerando sentimentos de frustração, lesão e impotência, e a falha 

na prestação dos serviços caracterizados como passíveis de gerar lesão 

aos direitos da personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao 

valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica 

do razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Ante o exposto, e o 

que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro 

no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

CONDENAR a reclamada a repetir/pagar ao reclamante, já em dobro – Lei 

n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 

757,08 (setecentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-74.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA ANDRE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000305-74.2017.8.11.0038 REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP 

REQUERIDO: RITA ANDRE DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por R P OTENIO MERCADO - 

EPP, em desfavor de RITA ANDRE DA SILVA. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Decido. Analisando as alegações da 

parte reclamante, bem como a defesa realizada em audiência de 

conciliação, requerendo a decretação da prescrição, verifico que a 

mesma deve ser acolhida. Com o advento do Código Civil de 2002, toda e 

qualquer dívida, desde que líquida, e constante de instrumento público ou 

particular, é regida pelo prazo quinquenal. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. O Tribunal de origem decidiu conforme a jurisprudência desta 

Corte, no sentido de aplicar-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal 

previsto no Código Civil, tendo em vista as notas fiscais representarem 

documento particular indicativo de dívida líquida. Precedentes. Súmula n. 

83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. AgRg no 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 770.809 - SP (2015/0215193-9) 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO. ART. 177 DO CC 

DE 1916 OU ART. 206, § 5º, INCISO I DO CC DE 2002. 1. A controvérsia 

acerca da ilegitimidade passiva é insuscetível de exame em recurso 

especial se, para tanto, faz-se necessária a análise dos elementos 

probatórios produzidos ao longo da demanda. 2. A prescrição das ações 

de natureza pessoal que envolvem dívidas líquidas documentadas, em que 

a obrigação é certa quanto à existência e determinada quanto ao objeto, 

deve observar o prazo previsto no art. 177 do Código Civil de 1916 ou no 

art. 206, § 5º, inciso I do Código Civil de 2002, atendida a regra de 

transição estabelecida no atual codex. 3. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no Ag 1146090/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 1/2/2011); Verifica-se que 

as notas anexadas no id. 10132993, possuem como vencimento a data de 

14/01/12, sendo a ação proposta somente em 03/10/17, ou seja, após o 
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prazo quinquenal prescricional. Como a busca do Poder Judiciário se deu 

somente em 03/10/17, após ultrapassado em o prazo prescricional de 5 

(cinco) anos, a declaração de prescrição é medida que se impõe, fato que 

não impede o recebimento do crédito por ações outras legalmente 

permitidas e pendentes de prescrição. Ademais, possível o 

reconhecimento da prescrição de ofício - CPC, art. 219, § 5º, com redação 

dada pela Lei n. 11.280, de 2006/NCPC, arts. 332, § 1º, e 487, II . O § 1º do 

art. 51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte. 

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e DECLARO/PRONUNCIO a prescrição da 

pretensão dessa ação - arts. 332, § 1º, e 487, II c/c Lei n. 9.099/1995, art. 

51, § 1º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga _____________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 13 de outubro de 

2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-75.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CAMILO DA SILVA MAMEDES (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000389-75.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RENATO CAMILO DA SILVA 

MAMEDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes RENATO CAMILO DA SILVA MAMEDES 

e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., em que aquela deixou de 

comparecer na audiência para a qual foi intimada. É o necessário. Decido. 

A advogada da parte reclamante peticionou requerendo a desistência do 

feito, em razão de suposta mudança do autor para a cidade de 

Cáceres-MT, contudo não anexou qualquer comprovante de suas 

alegações, tampouco anexou justificativa para ausência do autor na 

audiência de instrução (id. 14432580). A parte reclamante deixou de 

comparecer na audiência, apesar de devidamente intimada para o ato, 

assim como não apresentou justificativa para isso até a abertura da 

solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – 

que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem 

justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte 

nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que no caso de 

apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do 

pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 

9.099/1995 preceitua que a extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do 

Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em 

que há regramento específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I 

-, bem como CONDENO a parte reclamante RENATO CAMILO DA SILVA 

MAMEDES, no pagamento das custas, taxas e despesas processuais. 

Sem honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a 

intimação da parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a 

apreciação do mérito por sua ausência às audiências de conciliação e 

julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença 

– NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver 

advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar 

isenta a parte sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, 

resultará na informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e 

anotação na margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa constar a referência formal – art. 467, 

caput, da CNGC - e parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

alterado no XV. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-75.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CAMILO DA SILVA MAMEDES (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000389-75.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RENATO CAMILO DA SILVA 

MAMEDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes RENATO CAMILO DA SILVA MAMEDES 

e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., em que aquela deixou de 

comparecer na audiência para a qual foi intimada. É o necessário. Decido. 

A advogada da parte reclamante peticionou requerendo a desistência do 

feito, em razão de suposta mudança do autor para a cidade de 

Cáceres-MT, contudo não anexou qualquer comprovante de suas 

alegações, tampouco anexou justificativa para ausência do autor na 

audiência de instrução (id. 14432580). A parte reclamante deixou de 

comparecer na audiência, apesar de devidamente intimada para o ato, 

assim como não apresentou justificativa para isso até a abertura da 

solenidade, determinando a legislação – Lei n. 9.099/1995, arts. 9º e 51 – 

que o processo seja extinto, sem resolução do mérito, sempre que, sem 

justo motivo, deixar de comparecer PESSOALMENTE à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento, condenando a parte 

nas custas, ante a desídia, observando, todavia, que no caso de 

apresentação de justificativa suficiente da ausência poderá ser isenta do 

pagamento das despesas processuais/custas. O § 1º do art. 51 da Lei n. 

9.099/1995 preceitua que a extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, cuja aplicação do 

Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em 

que há regramento específico naquela especial. Isso posto, julgo EXTINGO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 9.099/1995, art. 51, I 

-, bem como CONDENO a parte reclamante RENATO CAMILO DA SILVA 

MAMEDES, no pagamento das custas, taxas e despesas processuais. 

Sem honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. Desnecessária a 

intimação da parte reclamante, da sentença de extinção do feito sem a 

apreciação do mérito por sua ausência às audiências de conciliação e 

julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação da sentença 
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– NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo se tiver 

advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar 

isenta a parte sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, 

resultará na informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e 

anotação na margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa constar a referência formal – art. 467, 

caput, da CNGC - e parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

alterado no XV. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-45.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMOS BARCELOS (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000391-45.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDSON RAMOS BARCELOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EDSON RAMOS 

BARCELOS em face de BANCO BRADESCO S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminares, passo ao julgamento. Afirma a 

reclamada que a pretensão do reclamante está prescrita, conforme dispõe 

o art. 206, § 3º do Código Civil. No caso, por se tratar de relação de 

consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de 

Defesa do consumidor. Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Passo a análise do mérito. 

A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso 

demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente, não possuindo debito junto 

a requerida. Em que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro 

qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, 

exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica entre 

as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. O acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações aduzidas 

pela defesa, possuindo o autor conta bancária junto a reclamada, na qual 

realizou “empréstimo pessoal 9482252”, no valor de R$ 1.500,00 (um mil, e 

quinhentos reais), do qual o autor sacou o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), no mesmo dia (09/05/2014), não tendo comprovado que quitou tal 

debito (id. 14387712). Desta forma, resta comprovado de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. No que se refere ao pedido de desistência do feito pela parte 

autora, após a audiência de conciliação, juntada de contestação e 

documentos comprobatórios pela requerida, o mesmo deve ser 

INDEFERIDO. No âmbito dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais Cíveis, como não há a condenação, em primeira instância, nas 

custas e honorários, é prática corriqueira e amparada pelo FONAJE no 

enunciado de nº 90, a possibilidade de se ter acolhida a desistência da 

ação, independente da aceitação ou não do réu já citado e com 

contestação nos autos. Vejamos o que informa o referido enunciado: "A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária." Contudo o referido dispositivo não 

pode ser usado para práticas de aventuras judiciais, como a presente. A 

imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já que, deixou de 

pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está litigando de 

má-fé, comparece no feito e simplesmente requerer a desistência do 

mesmo. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com 

objetivo de ser premiada com a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se aproveitando da 

gratuidade processual na primeira instância, litigando de má-fé, 

abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de 

má-fé por parte da reclamante não há o que se falar em desistência do 

feito, devendo esta responder pelo ilícito processual. Restando claro que o 
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débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que o reclamante, não quitou o debito aberto 

com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do 

reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Da mesma forma, evidente 

que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil, reconheço a litigância de má-fé da parte 

autora, que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa de 4 % e de honorários de 10%, ambos 

sobre o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de 

Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial. - Na forma da fundamentação supra, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 4% (quatro por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-45.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RAMOS BARCELOS (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000391-45.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDSON RAMOS BARCELOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EDSON RAMOS 

BARCELOS em face de BANCO BRADESCO S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminares, passo ao julgamento. Afirma a 

reclamada que a pretensão do reclamante está prescrita, conforme dispõe 

o art. 206, § 3º do Código Civil. No caso, por se tratar de relação de 

consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de 

Defesa do consumidor. Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. 

Indefiro a preliminar de ausência de documento imprescindível, ante a 

juntada de comprovante de negativação retirado de site e não original 

emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter anexado aos autos 

provas de que o referido documento é falso, contudo, não se 

desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Passo a análise do mérito. 

A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso 

demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega 

que teve seu nome negativado indevidamente, não possuindo debito junto 

a requerida. Em que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro 

qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, 

exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica entre 

as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. O acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações aduzidas 

pela defesa, possuindo o autor conta bancária junto a reclamada, na qual 

realizou “empréstimo pessoal 9482252”, no valor de R$ 1.500,00 (um mil, e 

quinhentos reais), do qual o autor sacou o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), no mesmo dia (09/05/2014), não tendo comprovado que quitou tal 

debito (id. 14387712). Desta forma, resta comprovado de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. No que se refere ao pedido de desistência do feito pela parte 

autora, após a audiência de conciliação, juntada de contestação e 

documentos comprobatórios pela requerida, o mesmo deve ser 

INDEFERIDO. No âmbito dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais Cíveis, como não há a condenação, em primeira instância, nas 

custas e honorários, é prática corriqueira e amparada pelo FONAJE no 

enunciado de nº 90, a possibilidade de se ter acolhida a desistência da 

ação, independente da aceitação ou não do réu já citado e com 

contestação nos autos. Vejamos o que informa o referido enunciado: "A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária." Contudo o referido dispositivo não 

pode ser usado para práticas de aventuras judiciais, como a presente. A 

imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já que, deixou de 

pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está litigando de 

má-fé, comparece no feito e simplesmente requerer a desistência do 

mesmo. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 
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evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com 

objetivo de ser premiada com a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se aproveitando da 

gratuidade processual na primeira instância, litigando de má-fé, 

abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de 

má-fé por parte da reclamante não há o que se falar em desistência do 

feito, devendo esta responder pelo ilícito processual. Restando claro que o 

débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que o reclamante, não quitou o debito aberto 

com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do 

reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Da mesma forma, evidente 

que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil, reconheço a litigância de má-fé da parte 

autora, que agiu com deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa de 4 % e de honorários de 10%, ambos 

sobre o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de 

Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE 

a pretensão deduzida na inicial. - Na forma da fundamentação supra, 

CONDENO a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 4% (quatro por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-59.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLEITON LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000403-59.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CLEITON LUCAS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por CLEITON LUCAS DE OLIVEIRA em face de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afirma a reclamada que a 

pretensão do reclamante está prescrita, conforme dispõe o art. 206, § 3º 

do Código Civil. No caso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o 

prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do consumidor. 

Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito. A requerida 

não anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de 

comprovar suas alegações. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Ao lado disso, não se aplica 

a súmula 385 do STJ no presente caso, haja vista que, a negativação 

preexistente que pesa sob o nome da parte autora está sendo discutidas 

judicialmente (Autos nº 1000402-74.2017.8.11.0038). Nesse sentido, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A 

REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 
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princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado 

ao débito objeto da presente ação. Oficie aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste 

feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-59.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLEITON LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000403-59.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CLEITON LUCAS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por CLEITON LUCAS DE OLIVEIRA em face de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afirma a reclamada que a 

pretensão do reclamante está prescrita, conforme dispõe o art. 206, § 3º 

do Código Civil. No caso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o 

prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do consumidor. 

Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. Indefiro a preliminar de 

ausência de documento imprescindível, ante a juntada de comprovante de 

negativação retirado de site e não original emitido pela CDL, cumpre que a 

reclamada poderia ter anexado aos autos provas de que o referido 

documento é falso, contudo, não se desincumbiu, tratando-se de meras 

alegações. Passo a análise do mérito. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito. A requerida 

não anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de 

comprovar suas alegações. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. Ao lado disso, não se aplica 

a súmula 385 do STJ no presente caso, haja vista que, a negativação 

preexistente que pesa sob o nome da parte autora está sendo discutidas 

judicialmente (Autos nº 1000402-74.2017.8.11.0038). Nesse sentido, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A 

REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 
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caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado 

ao débito objeto da presente ação. Oficie aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste 

feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_____________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19019 Nr: 50-51.2008.811.0038

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vicente Andreotto Junior - 

OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT

 Considerando a condenação do requerido em custas processuais 

conforme decisão recursal de fl. 204;

Considerando o devido recolhimento destas custas comprovado nas fls. 

164/165/166 e relatórios anexos;

Considerando ainda o pedido de desarquivamento pleiteado na fl. 263 e o 

1° arquivamento datado em 26/03/2012 (fl. 262v);

Verifico, destarte, que a parte requerida não é beneficiária da justiça 

gratuita, e assim, faz-se necessário o recolhimento das custas 

processuais relativas ao pedido de desarquivamento que em 18/10/2018 

perfaz a quantia de R$ 71,96 (setenta e um reais e noventa e seis 

centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96931 Nr: 4032-58.2017.811.0038

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ricardo Mamedes, Luciana Rita de Queiroz Mamedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ihanco Moreira Carvalho , Ademir Rodrigues , 

Valdemir Lacerda da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MAMEDES - OAB:4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, porque há inépcia e ausente justa causa à ação penal 

privada, assim como evidenciada a flagrante atipicidade do que 

apresentado na inicial da queixa-crime em relação os querelados IHANCO 

MOREIRA CARVALHO, ADEMIR RODRIGUES e VALDEMIR LACERDA DA 

SILVA CAMPOS, REJEITO-A.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62530 Nr: 3882-16.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Nogueira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-A/MT

 Em estrito cumprimento a decisão “Ref: 10”, INTIMA-SE os litigantes para, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias esclarecerem se pretende a 

designação da audiência e instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54079 Nr: 1988-39.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sebastiana Gomes Soares Ferreira, Claudinei 

Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Wagner Fermino Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Almeida 

Benevides - OAB:8159-A

 INTIMAÇÃO do advogado nomeado, Dr. José Carlos de Almeida 

Benevides OAB/MT 8159-A, para que faça retirada certidão de crédito no 
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prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64019 Nr: 4598-43.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADIS PAULO CONSOLI, DANIELA RITA GRISA 

CONSOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Orestes Katica, ROSILETE ISOTON 

KATIKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER MARCEL BOER - 

OAB:39373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em estrito cumprimento a decisão de fl. 58/59, uma vez apresentada 

Contestação pelos Demandados, INTIMA-SE o Autor, via Dje, na pessoa de 

seu causídico constituído, para, querendo, no prazo legal apresentar 

réplica aos fatos e fundamentos nela ventilados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61681 Nr: 3341-80.2017.811.0026

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alyna Ferreira Amaral, Janaina Nunes Tavares Camargo 

Scarpatt, Sueni de Paula Tavares Finotti, Vanderlei Leal de Souza, Robson 

Cruz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Almeida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - 

OAB:7255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ARRUDA DE CARLI 

ESTEVES - OAB:15389/O

 Uma vez apresentado Recurso de Apelação pelo Requerido, ora 

Apelante, com espeque no art. 1.010, §§ 1º e 3º, do NCPC, o qual 

dispensa o juízo de admissibilidade recursal a ser feito pelo juízo “a quo”, 

impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o Demandante/Apelado, 

via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, a fim de que, caso queira, 

no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao recurso já interposto 

pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43984 Nr: 2198-95.2013.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que para cumprimento do presente mandado são 03 atos 

(busca, apreensão e citação), bem como, se faz necessário 02 Oficiais de 

Justiça, assim verifica-se que o valor de recolhido é insuficiente. Portanto, 

INTIMO a parte autora, através de seu advogado constituído, via Dje, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar a complementação da diligência 

do senhor Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10575 Nr: 682-21.2005.811.0026

 AÇÃO: Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de 

D o m í n i o - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva José Borges de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluízio Ney de Magalhães 

Ayres - OAB:6.952/GO, Denner B. Mascarenhas Barbosa - 

OAB:13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, INTIMA-SE o Autor, na pessoa de seu causídico constituído, via 

Dje, para, no prazo de 10 ( dez) dias comprovar o recolhimento da taxa de 

desarquivamento do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44203 Nr: 210-05.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Vaz Sardinha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Dibens Leasing S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:14992-A

 Intimo a parte autora por meio dos seus patronos legalmente constituídos 

para, querendo, no prazo legal, apresentar replica a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42129 Nr: 43-22.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KID VALADARES MATTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10.604/MT, 

Rosangela da Rosa Correa - OAB:RS/30820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DO REQUERIDO DO INTEIRO 

TEOR DA SENTENÇA.

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71290 Nr: 3195-05.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TRF1 - Subseção Judiciária de Diamantino/MT - 1ª Vara, 

Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alexandre da Silva, Sérgio Antonio 

Matiello, José Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demilson Nogueira Moreira - 

OAB:6491-B/MT, Tuliane Franchi Barros - OAB:14.517

 Vistos.

Considerando que esta Magistrada foi convocada pelo Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, REDESIGNO o DIA 06 (SEIS) DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 

15H10MIN para realização da audiência anteriormente agendada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a redesignação da audiência.

Renovem-se as intimações necessárias.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70543 Nr: 2829-63.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC - Ponta Porã/MS - 2º Vara Criminal, Ministério 

Público Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thierry Luca dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mendonça Paulino - 

OAB:10712

 Vistos.

Considerando que esta Magistrada foi convocada pelo Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, REDESIGNO o DIA 06 (SEIS) DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 

13H40MIN para realização da audiência anteriormente agendada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a redesignação da audiência.

Renovem-se as intimações necessárias.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64422 Nr: 4767-30.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso 

-MT, Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:

 (...)Neste Contexto, não há nulidades a sanar, nem diligências a serem 

realizadas, razão pela qual dou por preparado o processo, determinando 

seja o réu ANTÔNIO PEREIRA DO VALE submetido a julgamento pelo 

Tribunal do Júri desta Comarca, no DIA 12 (DOZE) DE DEZEMBRO DE 

2018, A PARTIR DAS 08H30MIN, no plenário do Edifício do Fórum de 

Arenápolis.COMUNIQUEM-SE à Diretoria do Foro e ao Pelotão da Polícia 

Militar de Arenápolis.DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que providencie 

a formação de 07 (sete) cadernos para os jurados, compostos por cópias 

da decisão de pronúncia e relatório (CPP, art. 472, parágrafo 

único).INTIMEM-SE os jurados, o Ministério Público, o réu, seu Defensor e 

as testemunhas arroladas pela parte ou pelo Juízo na fase do art. 422 do 

CPP. Em sendo caso de expedição de carta precatória, deverá constar na 

missiva que o comparecimento da testemunha é facultativo.Caso 

necessário, isto é, em se tratando de sessão extraordinária, 

comunique-se o Conselho da Magistratura sobre a data designada, nos 

termos do art. 43 do COJE.Às providências, com urgência.Arenápolis/MT, 

15 de outubro de 2018.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47612 Nr: 629-88.2015.811.0026

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Frederico Tibery Prottis

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Emerich Junior - 

OAB:17582/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, concorde com o parecer do Ministério 

Público, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido e DEFIRO a restituição do bem apreendido, 

condicionada a apresentação de registrado atualizado, no prazo de 90 

(noventa) dias.Por consequência, DEVOLVA-SE a arma de fogo, tipo 

ESPINGARDA, calibre: 20, 71,6mm, Marca: BERETA, de número 34648, 

registrada no SINARD sob o nº 000753829, descrita no Termo de Exibição 

e Apreensão, jungido à fl. 13 da Ação Penal registrada sob o Código 

45248, em trâmite nesta unidade jurisdicional, em favor de FREDERICO 

TIBERY PROTTIS, mediante comprovação da identidade, apresentação de 

registrado atualizado e termo nos autos (art. 120 do CPP).Decorrido o 

prazo de 90 (noventa) dias sem recolhimento do bem, VOLTEM-ME 

conclusos para deliberações.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Autoridade 

Policial.INTIME-SE, via DJE, o patrono do autor.TRASLADE-SE cópia da 

presente para a Ação Penal registrada sob o Código 45248. Isento de 

custas e despesas processuais e verba honorária.Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa.Intime-se e se cumpra, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44056 Nr: 65-46.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosária de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Reis Carmona - 

OAB:MT0015156O, Elimari Cunha Fontes - OAB:18329/MT, Jose 

Antonio Saldanha Pompeu Cardoso - OAB:21046/0, ROBERTO 

ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez apresentada Contestação pela Autarquia demanda, INTIMA-SE o 

Autor, na pessoa de seu causídico constituído, via Dje, para, querendo, no 

prazo legal opor sua réplica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70144 Nr: 2574-08.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GB, SBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-B/MT, MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - 

OAB:23959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez devolvida a Carta Precatória expedida para Citação do 

Executado em razão da insuficiência do endereço mencionado na inicial, 

INTIMA-SE a Autora, na pessoa de seu causídico constituído, via Dje, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55485 Nr: 2957-54.2016.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante teor certificado pelo Sr. Meirinho às fls. 74, INTIMA-SE a Autora, na 

pessoa de seu causídico constituído, via Dje, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar-se acerca da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40809 Nr: 791-88.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E Oliveira de Campos -Me, Marcia Oliveira de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, para indiciar bens em nome da parte 

executada, no prazo de 05 (cinco) dias; não indicando, ARQUIVE-SE 

provisoriamente o feito, por 01 (um) ano, com baixa no Relatório Estatístico 

das Atividades Forenses, o qual deve retratar apenas o conjunto de feitos 

que estejam a demandar providência judicial imediata, conforme art. 1º do 

Provimento 84/2014 da CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22618 Nr: 1136-88.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNF, MEdS, SCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente, para indiciar bens em nome da parte 

executada, no prazo de 05 (cinco) dias; não indicando, ARQUIVE-SE 
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provisoriamente o feito, por 01 (um) ano, com baixa no Relatório Estatístico 

das Atividades Forenses, o qual deve retratar apenas o conjunto de feitos 

que estejam a demandar providência judicial imediata, conforme art. 1º do 

Provimento 84/2014 da CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44056 Nr: 65-46.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosária de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Reis Carmona - 

OAB:MT0015156O, Elimari Cunha Fontes - OAB:18329/MT, Jose 

Antonio Saldanha Pompeu Cardoso - OAB:21046/0, ROBERTO 

ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez apresentada Contestação pela Autarquia demanda, INTIMA-SE o 

Autor, na pessoa de seu causídico constituído, via Dje, para, querendo, no 

prazo legal opor sua réplica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67289 Nr: 1217-90.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdA, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSdS, EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY APARECIDO CARRIJO 

- OAB:24306/O, Hur Carlos Santos França - OAB:22850, TIAGO SHIOJI 

TIUMAN - OAB:21461/O

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, INTIMA-SE os Defensores constituídos pelos Acusados, para, no 

prazo legal, apresentarem suas Alegações Finais. Saliente que por 

estarmos a tratar de processo virtual o prazo é simultâneo para a defesa 

dos denunciados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44638 Nr: 595-50.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo da Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogenes Damiani Damian 

Guirado Prates - OAB:12434/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127-A

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte Requerida, 

através de seu Advogado constituído, via Dje, para cumprimento voluntário 

da condenação no prazo legal, observados os dados bancários indicados 

pela parte autora à fl. 236.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71310 Nr: 3210-71.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Rodrigues Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez apresentada Contestação pela Autarquia demanda, INTIMA-SE o 

Autor, na pessoa de seu causídico constituído, via Dje, para, querendo, no 

prazo legal opor sua réplica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71385 Nr: 3258-30.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA BRASILINA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez apresentada Contestação pela Autarquia demanda, INTIMA-SE o 

Autor, na pessoa de seu causídico constituído, via Dje, para, querendo, no 

prazo legal opor sua réplica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-41.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEDALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000178-41.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$1,544.23 POLO ATIVO: Nome: E M CAMPOS DO NASCIMENTO - EPP 

Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 324, LOJA, CENTRO, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: GEDALIA NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA ESPIRITO SANTO Endereço: Rua Hingênio, 3, Planalto Diamante, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [NOTA PROMISSÓRIA]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA, acima qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

retire na Secretaria do Juizado Especial a certidão premonitória conforme 

determinado no item "G" da decisão proferida nos autos. ARENÁPOLIS, 19 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000232-41.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (EXEQUENTE)
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CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000232-41.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,280.30 POLO ATIVO: Nome: CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA 

Endereço: AV. PREFEITO CAIO, 179, ESCRITÓRIO, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, 275, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 ESPÉCIE: 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, acima qualificado, para que 

EMENDE A INICIAL, no prazo de 10 (dez) dias, retificando a memória de 

cálculo e tome por base o valor da UHR da data do arbitramento dos 

honorários e não o valor atual, conforme art. 798, I, “b”, do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial. ARENÁPOLIS, 19 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-58.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL CHAVES MOREIRA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000302-58.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$18,740.00 POLO ATIVO: Nome: JOSIEL CHAVES MOREIRA Endereço: 

Rua Antônio Alves Pereira, s/n, vila rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, - DE 1207/1208 A 5100/5101, 

BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 19 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-58.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL CHAVES MOREIRA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000302-58.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$18,740.00 POLO ATIVO: Nome: JOSIEL CHAVES MOREIRA Endereço: 

Rua Antônio Alves Pereira, s/n, vila rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, - DE 1207/1208 A 5100/5101, 

BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 19 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 
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o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77031 Nr: 2803-73.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELESTRANDA GOMES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERICA CHRISTIANA MARTINS 

CARDOSO - OAB:13327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Elestranda Gomes Teixeira em face de André de Souza.

 Antes que o executado fosse citado, foi apresentado acordo para 

homologação (ref.5).

É o breve relato do essencial.

 Pois bem. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a 

solução do litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, com 

resolução de mérito.

 Custas remanescentes pelo exequente. Honorários advocatícios na forma 

acordada entre as partes.

 Anoto, por oportuno, que deixo de determinar a suspensão do feito, tendo 

em vista que no caso de descumprimento do acordado, poderá o 

exequente pedir o cumprimento da sentença, não havendo qualquer 

prejuízo neste ínterim.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Cumpra-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69645 Nr: 3760-11.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO GIRARDI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU AURIMAR MOCELIN, KM Predoso e Cia 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para que promova o pagamento da diligência do 

oficial de justiça, para intimação dos executados acerca da sentença 

proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79097 Nr: 4177-27.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESON DUMMER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para que efetue o complemento da diligência, uma 

vêz que o ato será cumprido com 2 (dois) Oficiais de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58548 Nr: 1590-37.2015.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCICS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI - 

OAB:25.276-PR, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53.612-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para que efetue o complemento da diligência, uma 

vêz que o ato será cumprido com 2 (dois) Oficiais de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70766 Nr: 4600-21.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA RIBEIRO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S.A em face de Madeireira Ribeiro Ltda - EPP.

Conforme se afere dos autos, o exequente requereu a extinção do feito, 

ante a quitação do débito pela parte executada (ref. 15).

Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo, 

com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente. Sem honorários, tendo em vista que não 

houve impugnação.

No mais, proceda-se ao necessário para o levantamento de eventuais 

restrições realizadas nos autos.

Recolha-se o mandado de citação/intimação expedido nos autos.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69645 Nr: 3760-11.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRO GIRARDI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU AURIMAR MOCELIN, KM Predoso e Cia 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Altamiro 

Girardi Júnior em face de K. M. Pedroso e Cia Ltda – ME e Tadeu Aurimar 

Mocelin.

No curso da instrução, as partes celebraram acordo.

 É o breve relato do essencial.

 Pois bem. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a 

solução do litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 
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de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, com 

resolução de mérito.

 Promova-se o levantamento de eventual penhora ou restrição realizada.

Custas remanescentes pela parte requerida. Honorários advocatícios na 

forma acordada entre as partes.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41325 Nr: 1713-74.2011.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA IVAN LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional em face de 

Drogaria Ivan Ltda - Me.

O executado requereu a extinção do feito, tendo em vista que houve o 

pagamento do débito. (fls.70/72)

A exequente não se opôs à extinção da execução. (fl.79)

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com fulcro no artigo 

924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Considerando que o parcelamento ocorreu posteriormente à propositura 

da ação, custas pela parte executada. Condeno, ainda, a parte executada 

ao pagamento de honorários advocatícios, no montante de 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 21572 Nr: 98-93.2004.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RÔMULO ROCABADO SOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de Ação de Execução, promovida pela Fazenda Pública 

Municipal em face de José Rômulo Rocabado Soto.

O executado satisfez a obrigação, diante do bloqueio integral do débito.

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Defiro o pedido formulado às fls. 66, determinando a expedição de alvará 

de levantamento da quantia mencionada no comprovante de depósito de fl. 

60, em favor da exequente, na conta informada.

Custas e despesas processuais pelo executado. Havendo a necessidade 

de nomeação de curador especial para atender os interesses do 

executado, ante a ausência de Defensoria Pública atuante nesta urbe, 

arbitro honorários advocatícios em favor da Dra. Elves Marques Coutinho, 

nos termos do art. 22, §1º do Estatuto da Ordem dos Advogados em 03 

(três) URHs, que deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se certidão para cobrança a requerimento do interessado.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69523 Nr: 3678-77.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSON PEREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JADSON PEREIRA GONÇALVES, Cpf: 

01459266137, Rg: 175338-9, Filiação: João Salustiano Gonçalves e Maria 

da Saúde Pereira, data de nascimento: 06/10/1985, brasileiro(a), natural de 

Petrolina Pe-PE, solteiro(a), mecanico. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: S E N T E N Ç AI – RELATÓRIO Cuida-se de guia de execução 

penal na qual o réu JADSON PEREIRA GONÇALVES foi condenado pela 

prática do crime previsto no artigo 180, do Código Penal, por decisão 

transitada em julgada para a acusação, à reprimenda de 01 (um) ano e 06 

(seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, em regime aberto.É o 

relato.II – FUNDAMENTAÇÃOO artigo 110 do Código Penal estabelece, em 

seu §1º, o seguinte:“§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória 

com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu 

recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma 

hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.A 

pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e30 (trinta) dias multa, 

em regime aberto, aplicada em definitivo ao réu, prescreve em 04 (quatro) 

anos, a teor da disposição do artigo 109, inciso V do Código Penal. 

Observa-se que entre o trânsito em julgado para a acusação (04/06/2013) 

e a presente data transcorreu lapso temporal superior a 04 anos sem 

início da execução da pena, motivo pelo qual houve o implemento da 

prescrição da pretensão executória (art. 112, I, CP).Assim, mostra-se 

imperativo reconhecer que o Estado deixou transcorrer o prazo que 

possuía para buscar a punição do réu em razão do delito por ele 

praticado, dando causa à extinção da punibilidade do agente.III – 

DISPOSITIVOIsso posto, com esteio nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

V, ambos do Código Penal, DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do 

réu JADSON PEREIRA GONÇALVES, na forma do artigo 110, §1º do 

Código Penal, em face da ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Considerando o teor da 

última manifestação ministerial, determino que a intimação do apenado 

sobre esta sentença, ocorra por meio de edital. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem os autos.Promova-se o recolhimento de eventual 

mandado de prisão expedido em desfavor do réu, inclusive 

procedendo-se às baixas necessárias.Cientifique-se o Ministério 

Público.Sem custas.Cumpram-se as demais diligências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 18 de outubro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70487 Nr: 4415-80.2017.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Adriane Tonial da Silva, Jaqueline Nunes da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitorio Nunes da Silva , INTERESSADOS 

INCERTOS OU DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA MAXIR PACHECO 

CEOLIN - OAB:23207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INTERESSADOS INCERTOS OU 

DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: CITAÇÃO DE INTERESSADOS INCERTOS OU 

DESCONHECIDOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO, NOS TERMOS 

DO ARTIGO 259, III, CPC

Despacho/Decisão: Vistos etc.Postergo o recolhimento das custas e taxas 

judiciais para após a apresentação das primeiras declarações, ocasião em 

que será possível dimensionar o valor dos bens que serão 

inventariados.Nomeio inventariante a requerente ANDREIA ADRIANE 

TONIAL DA SILVA, sob compromisso, a ser prestado em 05 (cinco) dias 

(artigo 617, parágrafo único, CPC).Após, no prazo de 20 (vinte) dias, 

deverá prestar as primeiras declarações (artigo 620 do CPC).Citem-se, em 

seguida, os interessados, e intimem-se a Fazenda Pública e o Ministério 

Público, expedindo-lhes cópias das primeiras declarações (artigo 626 do 

CPC).Anoto que o cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários 

deverão ser citados por correio, sendo, ainda, publicado edital, nos termos 

do inciso III, do artigo 259, CPC. Após tais providências, digam as partes, 

n o  p r a z o  c o m u m  d e  1 5  ( q u i n z e )  d i a s  ( a r t .  6 2 7 , 

CPC).Intimem-se.Cumpra-se.

Observações: CITAÇÃO DE INTERESSADOS INCERTOS OU 

DESCONHECIDOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO, NOS TERMOS 

DO ARTIGO 259, III, CPC

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 18 de outubro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35394 Nr: 145-91.2009.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO DA SILVA ALVES, Rg: 054362, 

Filiação: Romualdo Pedro Alves e Araci da Silva Alves, data de 

nascimento: 22/05/1995, brasileiro(a), natural de Dourados-MS, 

convivente, carpinteiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: S E N T E N Ç AVistos e examinados estes Autos de Processo 

Crime registrados neste Juízo sob o n.º 145-91.2009-811.0088 em que é 

Autor o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Réu Paulo da Silva 

Alves.1)RELATÓRIO Trata-se de ação penal pública incondicionada 

movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Paulo 

da Silva Alves, qualificado na denúncia, dando-o como incurso nas 

sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c. art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal, pelo seguinte fato delituoso:“Consta dos autos de inquérito 

policial que no dia 02 de fevereiro de 2009, por volta das 16hrs00min, no 

sítio localizado no Km 15 da estrada de Conselvan, Município de Aripuanã, 

MT, o denunciado PAULO DA SILVA ALVES, utilizando-se de recurso que 

dificultou a defesa da vítima, tentou matar Francisco Francion Oliveira, 

causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 18/20.Segundo apurado 

nos autos de inquérito policial, na data e local acima mencionados, o 

denunciado em uma manifestação inequívoca de agressividade, motivado 

pelo ciúme que nutria por sua companheira, o qual havia sido importunada 

por Francisco, dirigiu-se ao local de trabalho da vítima, e utilizando uma 

arma de fogo, disparou vários tiros, atingindo-a no terço médio da coxa e 

na região dorsal do pé, conforme mapa topográfico de fls. 20. (...)” - 

sic.Instaurou-se inquérito policial mediante auto de prisão em flagrante, 

que foi homologado. Durante a fase extrajudicial, foram inquiridas 

testemunhas, em sentido amplo, ouvida a vítima e interrogado o acusado. 

Instruem o processo boletim de ocorrência, laudos de exame de lesões 

corporais e termo de verificação de instrumento mediante compromisso. 

Ao final, a autoridade policial elaborou relatório. Determinou-se a citação 

do réu, oportunidade em que a denúncia foi recebida tacitamente (fls. 53 e 

306/307).Concedeu-se liberdade provisória ao réu (fls. 87/88).Defesa 

preliminar às fls. 90/98.Durante a instrução, a vítima foi ouvida (fls.154), 

foram inquiridas cinco testemunhas (fls. 202/205; 260/263; 271/273; 

281/283) e interrogado o réu (fls. 300/303).O Ministério Público apresentou 

alegações finais, alegando a presença da materialidade e indícios de 

autoria do delito de homicídio qualificado tentado, requerendo a 

pronúncia.A defesa, por seu turno, apresentou alegações finais pedindo a 

desclassificação do delito para lesões corporais. Requereu, 

subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, em caso de 

pronúncia. Organizados os autos, vieram-me conclusos para decisão.É o 

relatório.Passo a decidir. 2)FUNDAMENTAÇÃO 2.1 Do crime de homicídio 

qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c.c art. 14, II, ambos do 

CP).Trata-se de ação penal de competência do Tribunal do Júri em que o 

Ministério Público denunciou Paulo da Silva Alves como incurso nas 

sanções do artigo 121, §2º, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código 

Penal.De acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição 

Federal, a competência para o processamento dos crimes dolosos contra 

a vida é do Tribunal do Júri. O julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe 

prévia pronúncia do acusado pelo juízo singular. A decisão de pronúncia, 

por sua vez, exige a presença de dois requisitos, nos termos do artigo 

413 do Código de Processo Penal. São eles: a) certeza da existência de 

um crime doloso contra a vida; b) indícios suficientes de autoria desse 

crime.No caso dos autos, analisando os fatos descritos na denúncia em 

face da prova até então produzida, é possível concluir que a materialidade 

do delito de homicídio qualificado tentado restou consubstanciada no auto 

de prisão em flagrante, no laudo pericial, no boletim de ocorrência, no 

mapa topográfico, bem como pelos depoimentos colhidos.A materialidade, 

portanto, é certa.Há, de outro lado, indícios suficientes de autoria do crime, 

na pessoa do réu, suficientes para embasar decisão de pronúncia.É o que 

se extrai dos depoimentos testemunhais colhidos.A vítima Francisco 

Francion Oliveira declarou “que conhece Paulo. Que conhece a Valdete, 

esposa do Paulo. Que não houve confusão. Que gostaria de saber por 

que o acusado tentou matá-lo. Que Paulo disparou cinco tiros contra ele. 

Que as testemunhas arroladas nos autos o avisaram que o acusado 

queria matá-lo. Que o acusado devia oitocentos reais a ele. Que estava 

trabalhando do sítio da Soeli. Que um cara o levou no sítio a pedido de 

Paulo na parte da manhã, e no período da tarde o acusado retornou com a 

mesma pessoa que o havia levado até o sítio, para matá-lo. Que quem o 

levou até o sítio é o Neguinho. Que ao chegar ao sítio, o acusado 

perguntou se ele havia falado para o Sargento, sobre os dois caras que 

ele havia enterrado na chácara que morava. Que o acusado declarou que 

ele estava sabendo demais. Que o acusado falou que tinha separado da 

esposa. Que o acusado falou que veio pagá-lo e tirou o revólver e 

disparou cinco tiros, neste momento correu para dentro da casa. Que foi 

atingido por três tiros, que até hoje tem uma bala na perna. Que o acusado 

o mandou deitar no chão, pois só mata peão deitado. Que o acusado disse 

que só iria matá-lo se fosse na cadeira, pois ele já estava sentado 

assistindo o jogo do flamengo. Que sua sorte foi a cadeira, pois quando o 

revólver estava em seu peito, jogou a cadeira nele e correu. Que conhecia 

o acusado há seis anos. Que quando não almoçava na casa de Paulo ele 

almoçava em sua casa. Que não desconfiou quando o Paulo chegou a sua 

casa e disse para ele que iria fazer um café. Que ficou sabendo pelos 

policiais que o acusado estava falando que ele estaria se relacionando 

com a esposa dele, mas é mentira, pois sempre a respeitou. Que ficou 

sabendo que o acusado queria matá-lo, pois ele sabia demais. Que só 

falou dos caras enterrados para seu patrão e para outras pessoas, não 

falou para o Sargento. Que depois que a esposa do acusado foi embora 

para Rondônia ela ligou e mandou que ele ficasse esperto, pois ele já 

havia matado dois grandes amigos e os enterrou nos fundos de casa, e 

após uma semana o acusado atirou nele. Que a dona Tereza deixou 

recado que se ele chegasse do sítio não era para ir à casa do Paulo. Que 

perguntou para Paulo sobre os boatos, mas ele declarou que se 

dependesse dele viveria duzentos anos. Que o acusado não conseguiu 

matá-lo porque é ruim de tiro. Que quando ligou para polícia eles 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 725 de 949



declararam que não iriam prender o Paulo, pois eram amigos dele. Que 

pediu socorro para os índios, mas eles não quiseram levá-lo. Que em 

seguida passou outra pessoa que o levou até o hospital. Que o acusado 

liga direto ameaçando-o, por isso troca de número com frequência. Que 

terceiros o avisaram que o acusado falou que vai matá-lo, vai terminar o 

serviço. Que antes dos fatos, a dona Tereza, o vizinho do Zé de Baldo e 

seu patrão o avisaram para se afastar de Paulo. Que não cobrava o Paulo, 

que a dívida era de uma moto que havia vendido para o acusado.” A 

testemunha Max Carlos de Albuquerque Almeidadeclarou “que o Sr. Paulo 

morava com o Sr. Francisco, pois os dois eram amigos. Que o Sr. Paulo 

desconfiou que o Sr. Francisco estava saindo com sua mulher, e chamou 

a vítima para ir para uma chácara, que ficava cerca de 15 km longe da 

cidade, chegando à chácara mandou que ele sentasse na cadeira. Que o 

acusado disse para vítima que ela iria morrer e falou os motivos, neste 

momento efetuou alguns disparos, vindo acertar alguns na vítima. Que 

acabou as munições e o acusado voltou para carregar à arma, neste 

momento a vítima jogou um banco no acusado e saiu correndo mata à 

dentro. Que a vítima foi socorrida pelos índios. Que a motivação do crime 

foi ciúmes. Que a esposa de Paulo declarou que não queria nada com o 

Francisco, porém ela afirmou que ele a assediava e fazia propostas. Que 

o Paulo descobriu por conta própria. Que encontraram com Paulo um 

revólver. Que Paulo já responde por outros homicídios, mas na época dos 

fatos, ele era trabalhador.” A testemunha Antônio Espontan declarou “que 

não presenciou os fatos. Que soube dos fatos no dia seguinte, quando o 

acusado já estava preso. Que achou estranho, não esperava essa atitude 

de Paulo. Que não foi visitar o acusado na cadeia. Que não tem 

conhecimento sobre o que motivou o crime. Que conhecia a vítima 

Francisco. Que Francisco parava na casa do Sr. Paulo. Que não sabe se 

houve algum desentendimento entre eles. Que conhecia o Sr. Paulo há um 

ano, que trabalhavam juntos. Que o Sr. Paulo ficou em torno de 30 dias 

preso e que ao sair pediu para que ele fosse sua testemunha. Que Sr. 

Paulo era uma pessoa boa, calmo e trabalhador.” A testemunha Irineo 

Francisco Roveda declarou “que não presenciou os fatos. Que a vítima e 

o acusado se conheciam, mas não sabe o que motivou os fatos. Que 

conhecia o Sr. Paulo há um ano. Que antes do Sr. Paulo lhe prestar 

serviços já havia o visto algumas vezes. Que Sr. Paulo era uma pessoa 

boa e trabalhadora. Que Sr. Paulo tinha família, mas não tinha amizade com 

eles. Que conhecia a vítima, que ele trabalhava em sítios. Que quando o 

Sr. Francisco vinha para a cidade ficava na cada do Sr. Paulo. Que o 

Juarez que indicou os serviços do Sr. Paulo.”A testemunha Francisco 

Alves Farias declarou “que conhece o Sr. Paulo há aproximadamente onze 

anos. Que não trabalhava com Sr. Paulo na época dos fatos. Que 

conheceu o Sr. Francisco, que trabalharam juntos na aldeia. Que o Sr. 

Paulo era o seu encarregado de obras. Que o Sr. Francisco dependia do 

Sr. Paulo, pois era seu subordinado. Que Sr. Paulo era uma excelente 

pessoa. Que conheceu o Sr. Paulo, por meio da construção civil. Que 

trabalho com o Sr. Paulo no município de Colniza também. Que não sabe o 

que motivou os fatos.”Em seu interrogatório, o réu Paulo da Silva Alves 

declarou “que Francisco trabalhou com ele por quatro anos e estava 

frequentemente sua casa. Que no dia dos fatos, Francisco não trabalhava 

mais com ele, já estava trabalhando no sítio. Que Francisco começou a 

mexer com sua família. Que é casado com a mesma esposa até hoje. Que 

na época dos fatos,tinha uma filha com quinze anos, outra com dezoito 

anos, outra com treze anos e um menino com onze anos. Que a vítima 

começou a mexer com sua família, mandava mensagens e ligava para 

suas filhas e sua esposa. Que uma de suas filhas trabalhava em uma loja 

e todos os dias Francisco estava lá, esperando-a. Que decidiu conversar 

com o Francisco e foi até o sítio em que ele estava trabalhando. Que 

Francisco o recebeu com agressões, o acertou com uma cadeirada. Que 

Francisco estava embriagado. Que no dia que procurou Francisco, estava 

armado, mas não tinha intenção de atirar, tanto é que disparou para o 

chão. Que foi até o sítio juntamente com o Paiva. Que a conversa ocorreu 

do lado de fora da casa, na área. Que Paiva tentou apaziguar a situação, 

mas neste momento o Francisco correu. Que disparou dois tiros no chão, 

na tentativa de evitar que o Francisco o acertasse com a cadeira. Que 

retornou para sua casa e logo em seguida a polícia chegou. Que o 

revólver era um calibre 38, que foi entregue para polícia. Que se sentiu 

ameaçado pelo Francisco por muitas vezes e foi conversar com ele 

armado, pois sabia que ele era criminoso. Que após os fatos não 

conversou mais com Francisco. Que Francisco mandava mensagem para 

sua esposa dizendo que tinha coragem de casar com ela. Que não 

registrou boletim de ocorrências sobre as ameaças. Que não tinha porte 

da arma e que ela não era registrada. Que adquiriu a arma no ano de 

2000. Que tinha arma para sua defesa, pois trabalhava em locais 

distantes. Que após os fatos, Francisco continuou entrando em contato 

com sua família, ameaçando-os, querendo saber onde estavam. Que após 

os fatos, levou a família para Ariquemes- RO. Que ainda mora em 

Aripuanã, pois adquiriu um sítio na região, mas visita sua família 

frequentemente.”Portanto, da prova coligida verifica-se a presença de 

indícios suficientes de autoria em relação ao denunciado, quanto ao crime 

de homicídio qualificado tentado descrito na denúncia. No caso, a defesa 

do réu busca a desclassificação para o delito de lesões corporais. 

Observa-se, entretanto, que não seria possível reconhecer, neste 

momento processual, a desclassificação. Ora, segundo os relatos 

colhidos, há indícios de que o objetivo do réu era, efetivamente, matar a 

vítima.A vítima declarou expressamente que o réu disparou cinco vezes 

em sua direção!Note-se que a decisão de pronúncia é mero juízo de 

admissibilidade de acusação, bastando a demonstração da existência do 

crime e indícios suficientes da autoria, sendo certo que nesta fase 

processual impera o princípio in dúbio pro societate.Neste contexto, 

tem-se que eventuais dúvidas acerca dos fatos deverão ser dirimidas pelo 

Tribunal do Júri, que é constitucionalmente o juiz natural nos crimes 

dolosos contra a vida.Para esta fase de pronúncia, quando o juiz apenas 

se atém à admissibilidade da acusação, verificando a prova de 

materialidade e indícios de autoria (artigo 413, CPP), a dúvida se resolve 

em favor da sociedade, autorizando que o réu seja encaminhado a 

julgamento pelo Tribunal do Júri, o juiz natural da causa.Neste sentido, 

decisão do E. Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO. 

RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA 

INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. [...] I - A pronúncia é decisão 

interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à 

apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de 

admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do 

crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da 

materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o 

brocardo in dubio pro societate [...] (STJ - AgRg no AREsp: 405488 SC 

2013/0328926-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de 

Julgamento: 06/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

12/05/2014)Assim, no presente momento processual não cabe adentrar à 

análise pormenorizada das provas, uma vez que tal exame encontra-se 

inserido na matéria meritória, que deve ser dirimida e julgada pelo Conselho 

de Sentença. Neste diapasão, ante as provas produzidas até o momento, 

é prudente que seja o caso submetido à apreciação do Tribunal do Júri, 

conforme art. 413, caput, do CPP, considerando ainda que em sede de 

pronúncia vigora o princípio in dúbio pro societate e a fim de não subtrair o 

juízo natural do Tribunal do Júri.2.2 Das qualificadorasVislumbra-se, por 

fim, a presença das circunstâncias qualificadoras do cometimento do 

crime por motivo fútil – uma vez que, pelos depoimentos colhidos, a razão 

do delito teria sido ciúmes – bem como do recurso que impossibilitou ou 

dificultou a defesa do ofendido – tendo em vista que a vítima estava em um 

sítio, seu local de trabalho, momento em que foi surpreendida pelo 

acusado, armado. Além disso, pelos relatos da vítima, o réu teria lhe 

pedido para deitar, pois, em suas palavras, “só mata peão deitado”.Tais 

circunstâncias, para o fim da pronúncia, vale considerar, restaram 

demonstradas pelos relatos das testemunhas e pelas declarações da 

vítima, bem como pelo interrogatório do réu. Cabe, portanto, ao júri popular 

decidir sobre suas incidências, pois, em sede de pronúncia, a exclusão de 

circunstância qualificadora é excepcionalíssima, somente admissível 

quando totalmente divorciada dos elementos constantes dos autos. (STJ, 

REsp n. 612.402 e TJSP, RSE n. 285.914-3).2.3Prisão preventiva (artigo 

413, § 3º, CPP).Mantenho o réu em liberdade, por não vislumbrar a 

necessidade de segregação neste momento processual. 3. Dispositivo 

Isso posto, com fulcro no art. 413, caput, do CPP, PRONUNCIO o réu 

PAULO DA SILVA ALVES, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal 

do Júri como incurso no crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c 

art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpram-se as disposições pertinentes da CNGC.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 18 de outubro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21572 Nr: 98-93.2004.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RÔMULO ROCABADO SOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ RÔMULO ROCABADO SOTO, Cpf: 

25224484120, Filiação: Eufronio R. Negrete e Austeria Soto Claure, data 

de nascimento: 14/06/1948, boliviano(a), natural de Arampampa-. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. E para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente conta 

bancária em sua titularidade ao processo, sob pena de arquivamento.

Sentença: SENTENÇAVistos. Trata-se de Ação de Execução, promovida 

pela Fazenda Pública Municipal em face de José Rômulo Rocabado Soto.O 

executado satisfez a obrigação, diante do bloqueio integral do 

débito.Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.Defiro o pedido formulado às fls. 66, determinando a 

expedição de alvará de levantamento da quantia mencionada no 

comprovante de depósito de fl. 60, em favor da exequente, na conta 

informada.Custas e despesas processuais pelo executado. Havendo a 

necessidade de nomeação de curador especial para atender os 

interesses do executado, ante a ausência de Defensoria Pública atuante 

nesta urbe, arbitro honorários advocatícios em favor da Dra. Elves 

Marques Coutinho, nos termos do art. 22, §1º do Estatuto da Ordem dos 

Advogados em 03 (três) URHs, que deverão ser pagos pelo Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se certidão para cobrança a requerimento do 

interessado.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.Oportunamente, 

arquivem-se.Demais diligências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 18 de outubro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37294 Nr: 60-71.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M M PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M M PAES, CNPJ: 03423405000120. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de M M 

PAES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 13050/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/12/2009

 - Valor Total: R$ 10.534,30 - Valor Atualizado: R$ 10.534,30 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido da exequente (fls.38).Intime-se 

a empresa executado, pela via editalícia, com o prazo de 20 (vinte) dias, 

nos termos da decisão inicial.Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 18 de outubro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37293 Nr: 59-86.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C G B DA SILVA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C G B DA SILVA & CIA LTDA ME, CNPJ: 

02496080000143. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de C G B DA 

SILVA & CIA LTDA ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 12719/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/12/2009

 - Valor Total: R$ 11.391,15 - Valor Atualizado: R$ 11.391,15 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido da exequente de fl. 49.Cite-se a 

parte executada, pela via editalícia, nos termos da determinação 

inicial.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 18 de outubro de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58743 Nr: 1702-06.2015.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO K. SATO-ME, FRANCO KAZUHIKI 

SATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 
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- OAB:7.717-b

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente da parte executada se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela, qual seja, R$ 102.741,78 (cento e dois mil, setecentos e 

quarenta e um reais e setenta e oito centavos). Providencie a Serventia, 

via BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome 

dos executados até o valor remanescente da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60683 Nr: 938-83.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON HELOM POIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FERREIRA LIMA, Dardanelos 

Construtora Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON HELOM POIER - 

OAB:329413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente da parte executada se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência do artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC.

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela, qual seja, R$ 81.447,54 (oitenta e um mil reais, 

quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). 

Providencie a Serventia, via BacenJud, a indisponibilidade de ativos 

financeiros existentes em nome dos executados até o valor remanescente 

da dívida.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade excessiva 

e, visando evitar prejuízos para ambas às partes, também a transferência 

para a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado.

 Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73840 Nr: 725-09.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando o processo, verifica-se que, embora a ação tenha sido 

denominada como “revisional de alimentos”, não houve apresentação, 

tampouco esclarecimento de qual valor pretende-se rever. De mais a mais, 

não acompanhou a exordial a sentença ou acordo anterior de fixação de 

alimentos. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

advogado adeque a petição inicial, sob pena de indeferimento. Saem os 

presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55988 Nr: 57-43.2015.811.0088

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICO ALEX STORK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LIZZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS RHEIM DA SILVA 

CORDEIRO - OAB:OAB/MG80.805-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, TEMAIR CARLOS DE SIQUEIRA - OAB:658

 Vistos etc.

Ante o teor do pedido de ref. 105, com fulcro no artigo 10, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte autora, por seu advogado, para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63885 Nr: 3342-10.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Zenaide Faoro, Adelar Antonio Weissheimer, 

Jandir Paulo Weissheimer, Vaniza Luzia Weissheimer, Evandro Rodrigo 

Weissheimer, Egon Vanderlei Weissheimer, Joel Adriano Weissheimer, 

Cloneide Regina Weissheimer Amarante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFALDA LUIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELVES MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:MT 22.159/B

 Vistos etc.

Considerando a prova produzida na presente audiência, dou por 

encerrada a instrução. Defiro a juntada do atestado médico de Egon 

Vanderlei Weissheimer. Dê-se vista do processo às partes para 

apresentação de alegações finais escritas, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79717 Nr: 4593-92.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCLA DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB 

CREDIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI TERTULIANO DA SILVA ME , 

VANDERLEI TERTULIANO DA SILVA, SIRLENE VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS 

- OAB:2930

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 728 de 949



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de ref. 2, intime-se o exequente a fim de que 

emende a inicial, promovendo os recolhimentos devidos das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Código de 

Processo Civil.

Em igual prazo, deverá apresentar os dados das partes em consonância 

com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justifique a impossibilidade, sob as 

penas da lei.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65533 Nr: 806-89.2017.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO APARECIDO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WANDEL REI DE JESUS, KAERSON 

WANDEL REI DE JESUS, PEDRO WANDEL REI DE JESUS, LEANDRO 

WANDEL REI DE JESUS, ITAELSON WANDEL REI DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O - MT

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Reintegração de Posse cumulada com perda e 

danos em interdito proibitório, ajuizada por Antônio Aparecido Pires em 

face de José Wandel Rei de Jesus, Itaelso Wandel de Jesus, Pedro 

Wandel de Jesus e Leandro Wandel Rei de Jesus.

Deferida a liminar conforme decisão de ref. 44, esta foi integralmente 

cumprida. Na presente audiência, os requeridos, por meio de seu 

advogado, reconheceram a procedência dos pedidos. A parte requerente, 

por sua vez, abriu mão das perdas e danos e dos honorários 

advocatícios.

Diante do exposto, tendo em vista a regularidade do reconhecimento 

jurídico do pedido, HOMOLOGO POR SENTENÇA, confirmando 

integralmente a liminar de ref. 44, que passa a ser parte integrante desta, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com análise de mérito, na forma do art. 487, 

III, a, do Novo Código de Processo Civil.

 Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais. Deixo de 

condenar em honorários advocatícios considerando que a parte autora 

abriu mão expressamente nesta data. Homologo a renúncia do prazo 

recursal pelas partes. Publicada em audiência saem os presentes 

intimados. Certifique-se e arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79721 Nr: 4596-47.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCLA DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB 

CREDIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGISMAR DOS SANTOS GUIMARÃES – ME, 

ROBSON SANTOS GUIMARÃES, EDILSA PEREIRA DOS SANTOS, 

REGISMAR DOS SANTOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS 

- OAB:2930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de ref. 2, intime-se o exequente a fim de que 

emende a inicial, promovendo os recolhimentos devidos das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Código de 

Processo Civil.

Em igual prazo, deverá apresentar os dados das partes em consonância 

com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justifique a impossibilidade, sob as 

penas da lei.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79736 Nr: 4605-09.2018.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO DE PAIVA - 

OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59358 Nr: 220-86.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leniza Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON HELOM POIER - 

OAB:329413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Declaratória de nulidade de ato administrativo c/c 

cobrança de diferenças de remuneração e indenização por danos morais 

proposta por LENIZA RIBEIRO DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

ARIPUANÃ.

O pedido liminar foi indeferido (ref.4).

 Realizada audiência de conciliação esta restou inexitosa (ref. 19).

A requerida apresentou contestação à ref. 22. Juntou documentos.

Impugnação à contestação aportou à ref. 29.

Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, as 

partes pugnaram pela produção de prova testemunhal (ref. 44 e 47).

É o relato. Decido.

Não há preliminares a serem analisadas. Portanto, DECLARO O FEITO 

SANEADO.

Fixo como pontos controvertidos:

a) apuração de eventual irregularidade na remoção da autora para o PSF;

b) eventual redução indevida de sua remuneração;

Para tanto, defiro a produção de prova oral pelas partes, INCLUSIVE o 

depoimento pessoal de preposto da parte requerida.

 Defiro, ainda, a produção de prova documental, por meio dos documentos 

já apresentados pelas partes.

CONCEDO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem o rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).

 Quanto ao pedido de prova pericial técnica feito pela parte autora, será 

analisado oportunamente, após a colheita da prova testemunhal.

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de março de 

2019, às 14h30min. Desde já, determino a expedição de carta precatória 

para oitiva de testemunhas residentes em outras Comarcas. Justifico a 

data em razão da lotada pauta de audiências.

 Intimem-se as partes, por seus advogados, com as advertências legais. 

Deverão os advogados se atentarem ao teor do disposto no artigo 455, 

CPC, quanto à produção da prova testemunhal.

 Intimem-se. Diligências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65919 Nr: 1095-22.2017.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS PIRES, ANTÔNIO APARECIDO PIRES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 729 de 949



 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALMON ALVES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:MT 22.159/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Vistos etc.

 De plano, entendo que a realização de perícia não ajudará no deslinde do 

feito. Explico. A discussão se cinge à regularidade da nova marcação 

realizada pelo requerido nas terras dos requerentes.

O requerido, ao que parece, não nega que tenha realizado marcação no 

interior das terras descritas na inicial. Alega, entretanto, que tal marcação 

foi feita com vistas a cumprir acordo realizado entre os moradores 

daquela localidade em 2016.

Assim, a prova pericial em nada contribuirá para a solução da demanda, 

simplesmente porque o que se discute neste feito é a legitimidade da nova 

marcação feita pelo requerido, e não se esta está ou não no local correto.

 Por tais razões, indefiro a prova pericial.

No mais, considerando a prova produzida na presente audiência, dou por 

encerrada a instrução.

 Dê-se vista do processo às partes para apresentação de alegações 

finais escritas, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos 

para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 42060 Nr: 687-07.2012.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CUNHA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIS RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14462-B

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que trata-se de execução de honorários 

sucumbenciais (fls. 45/47). Assim, tendo em vista que o exequente é o 

advogado da parte requerida – Dr. Moacir Pereira dos Santos, o qual 

claramente possui condições de arcar com as custas e despesas 

processuais, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

Intime-se o advogado exequente para que promova o recolhimento das 

custas e despesas processuais na fase de execução, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66451 Nr: 1503-13.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALGALLO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON LUIS DE AZEVEDO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROUMAINE AGUSTINI - 

OAB:49336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposto por Dalgallo 

Comércio de Madeiras - LTDA em face de Everson Luiz de Azevedo - ME.

 No curso da instrução, as partes celebraram acordo (ref.13).

 É o breve relato do essencial.

 Pois bem. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a 

solução do litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, com 

resolução de mérito.

 Custas remanescentes pela parte executada. Honorários advocatícios na 

forma acordada entre as partes.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Cumpra-se.

 Diligências necessárias.

Uma vez certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57590 Nr: 994-53.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Leobino Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620

 Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a pertinência de cada uma delas, arrolando 

eventuais testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

Intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73632 Nr: 607-33.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. TEIXEIRA SANTOS - ME, NILSON 

ANTONIO DA SILVA, SUZETE DE FATIMA RECK DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para que providencie o pagamento das 

diligências do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58743 Nr: 1702-06.2015.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO K. SATO-ME, FRANCO KAZUHIKI 

SATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Intimação da parte autora para manifestação no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto a ordem de bloqueio BACENJUD negativa anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39381 Nr: 2042-23.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEI FORNARI CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Juhas Jorge - 

OAB:289714/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a devolução da correspondência pelos correios, nos termos da 

legislação vigente e provimento 57/2007 -CGJ, impulsiono os autos à parte 

exequente para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58299 Nr: 1405-96.2015.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI FRANCISCO GIURIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Intimação da parte autora para manifestação quanto a tentativa de 

bloqueio BACENJUD anexo no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71591 Nr: 5109-49.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIOMARA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo as partes a especificar as provas que eventualmente pretendam 

produzir em audiência, justificando concretamente a pertinência de cada 

uma, sob pena de indeferimento, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 29395 Nr: 76-64.2006.811.0088

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE KOVALSKI KIVIATKOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NICLOTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 Vistos.Compulsando os autos, verifico que às fls. 164 fora deferida a 

expedição de mandado de penhora e avaliação dos semoventes indicado 

pelo exequente, sendo efetivada a mencionada penhora às fls. 

196.Contudo, verifico que fora certificado pelo Oficial de Justiça, que o 

executado aduziu, no momento da penhora, que os bens penhorados não 

lhe pertencem, sendo que apenas aluga o seu pasto para apascentar os 

bovinos, apresentando relação de bovinos expedida pelo INDEA e em 

nome de terceiros, bem como se negou a assinar o termo de penhora, 

dizendo que não reconhece a dívida.Manifestação do exequente às fls. 

199/203.É o relato. Decido.Preliminarmente, consigno que embora o 

executado tenha se negado a assinar o termo de penhora, esta atitude 

não invalida o ato, uma vez que o Oficial de Justiça possuí fé pública. 

Assim, não há falar em nulidade.Quanto à alegação de desconhecimento 

da dívida, constato que o executado foi devidamente intimado da sentença 

de fls. 146/152, bem como foi intimado pessoalmente para cumprir 

voluntariamente o julgado (fls. 161). Desta forma, não prospera o 

alegado.No mais, passo a analisar a validade da penhora.Em análise ao 

auto de penhora, avaliação e deposito realizado às fls. 196, verifico que 

este foi confeccionado na data de 25/04/2018, sendo devidamente 

assinado pelo Oficial Justiça. Entretanto, constato que o extrato de saldo 

de bovinos cadastrados no INDEA em nome de Vagner Antonio Niclotti 

fora impresso na data de 26/04/2018, consoante extrai-se do documento 

juntado às fls. 197. (...)No mais, determino que a Secretaria certifique 

quanto a eventual apresentação de embargos de terceiros vinculados a 

este processo. Sendo POSITIVO, apense-se e retorne concluso.Em caso 

NEGATIVO, desde já, defiro o pedido da parte exequente (fls. 199/203) e 

determino a expedição de mandado de remoção dos semoventes 

penhorados, devendo estes ficarem depositados junto ao 

exequente.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 38211 Nr: 916-35.2010.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUCI DE FATIMA PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Isso posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré Neuci de Fátima 

Pimenta, com fulcro no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V, art. 110 §1º, 

todos do Código Penal, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 

7°, inciso IX da Lei n° 8.137.1990.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sem 

c u s t a s . T r a n s i t a d a  e m  j u l g a d o ,  c e r t i f i q u e - s e . A p ó s , 

arquivem-se.Cumpram-se as disposições pertinentes da CNGC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-38.2011.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

IVANIA DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP - RIO MOVEIS 

(REQUERIDO)

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ADRIANO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

PANASSONIC DO BRASIL (REQUERIDO)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010016-38.2011.8.11.0088. REQUERENTE: IVANIA DE OLIVEIRA 

CAMPOS REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

EPP - RIO MOVEIS, PANASSONIC DO BRASIL Vistos Entendo que a 

pretensão de penhora de valores depositados em conta corrente da 

empresa executada se afigura plenamente cabível, conforme inteligência 

do artigo 835, I, do Código de Processo Civil. Com efeito, o dinheiro é o 

primeiro bem passível de penhora na ordem preferencial estabelecida pelo 

diploma normativo vigente, sendo perfeitamente possível a sua constrição 

por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do CPC. Diante da realidade 

processual, viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias da parte devedora. Por esses 

fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO 

E PENHORA de importância em dinheiro no montante da execução em tela, 

qual seja, R$ 2.381,66 (dois mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta e 

seis centavos). Providencie a Serventia, via BacenJud, a indisponibilidade 

de ativos financeiros existentes em nome da parte executada – 

EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA -EPP até o valor total da 

dívida. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e 

quatro horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade 

excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a 

transferência para a conta judicial, dando-se ciência às partes do 

resultado. Em seguida, intime-se a executada, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, 

desde logo, liberados, intime-se a exequente para que se manifeste em 

termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Demais diligências necessárias. Às providências. 

Aripuanã, 06 de setembro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-38.2011.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

IVANIA DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP - RIO MOVEIS 

(REQUERIDO)
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CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ADRIANO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

PANASSONIC DO BRASIL (REQUERIDO)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010016-38.2011.8.11.0088. REQUERENTE: IVANIA DE OLIVEIRA 

CAMPOS REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

EPP - RIO MOVEIS, PANASSONIC DO BRASIL Vistos Entendo que a 

pretensão de penhora de valores depositados em conta corrente da 

empresa executada se afigura plenamente cabível, conforme inteligência 

do artigo 835, I, do Código de Processo Civil. Com efeito, o dinheiro é o 

primeiro bem passível de penhora na ordem preferencial estabelecida pelo 

diploma normativo vigente, sendo perfeitamente possível a sua constrição 

por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do CPC. Diante da realidade 

processual, viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias da parte devedora. Por esses 

fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO 

E PENHORA de importância em dinheiro no montante da execução em tela, 

qual seja, R$ 2.381,66 (dois mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta e 

seis centavos). Providencie a Serventia, via BacenJud, a indisponibilidade 

de ativos financeiros existentes em nome da parte executada – 

EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA -EPP até o valor total da 

dívida. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e 

quatro horas) subsequentes, a liberação de eventual indisponibilidade 

excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as partes, também a 

transferência para a conta judicial, dando-se ciência às partes do 

resultado. Em seguida, intime-se a executada, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para 

sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, 

desde logo, liberados, intime-se a exequente para que se manifeste em 

termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Intimem-se. Demais diligências necessárias. Às providências. 

Aripuanã, 06 de setembro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-29.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

JORGE ANTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DOS SANTOS AGUILAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010057-29.2016.8.11.0088. REQUERENTE: JORGE ANTONIO DE 

CARVALHO REQUERIDO: ANDREIA DOS SANTOS AGUILAR Vistos. 

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente da executada se afigura plenamente cabível, conforme 

inteligência dos artigos 835, I, do Código de Processo Civil. Com efeito, o 

dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem preferencial 

estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo perfeitamente possível 

a sua constrição por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do CPC. 

Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de eventual 

numerário porventura existente em contas bancárias da parte devedora. 

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela. Providencie a Serventia, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor total da dívida. Frutífera ou parcialmente frutífera a 

diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, a liberação de 

eventual indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para 

ambas as partes, também a transferência para a conta judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado. Em seguida, intime-se a executada, na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Intimem-se. Demais diligências necessárias. 

Aripuanã, 29 de maio de 2018. (assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010106-80.2010.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JANAINA SERAFINI (ADVOGADO(A))

SERGIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010106-80.2010.8.11.0088. EXEQUENTE: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES EXECUTADO: SERGIO DOS SANTOS, ROBSON FERNANDO 

DE OLIVEIRA Vistos. Entendo que a pretensão de penhora de valores 

depositados em conta corrente da empresa executada se afigura 

plenamente cabível, conforme inteligência dos artigos 835, I, do Código de 

Processo Civil. Com efeito, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora 

na ordem preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo 

perfeitamente possível a sua constrição por meio eletrônico, nos termos 

do art. 854 do CPC. Diante da realidade processual, viável o bloqueio e 

penhora de eventual numerário porventura existente em contas bancárias 

da parte devedora. Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos 

autos consta, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 

dinheiro no montante da execução em tela. Providencie a Serventia, via 

BacenJud, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da 

parte executada até o valor total da dívida. Frutífera ou parcialmente 

frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, a 

liberação de eventual indisponibilidade excessiva e, visando evitar 

prejuízos para ambas as partes, também a transferência para a conta 

judicial, dando-se ciência às partes do resultado. Em seguida, intime-se a 

executada, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, 

por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 

(cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Intimem-se. Demais diligências necessárias. 

Aripuanã, 29 de maio de 2018. (assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz 

Juíza Substituta

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37984 Nr: 689-45.2010.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGAPITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ 

SANTA ISABEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9.582-MT

 Vistos.

Inicialmente, determino que seja retificada a capa do processo, devendo 

constar que se trata de Cumprimento de Sentença, no qual a parte 

exequente é a EMPRESA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ SANTA IZABEL 

e o executado é AGAPITO DA SILVA.

No mais, determino o correto cumprimento do despacho de fls. 75, 

devendo ser intimada a parte exequente, por sua advogada, Dra. Janaína 

Serafini, para que apresente o endereço atualizado do executado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Advirto a Secretaria para que cumpra as determinações processuais 
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corretamente, uma vez que o ato certificado às fls. 79 esta equivocado.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 29952 Nr: 616-15.2006.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURY PAULO KLAUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto por Aury Paulo Klauck em 

desfavor de Rosani de Lima.

Às fls. 135/138, a parte exequente pugnou pela declaração judicial de 

fraude à execução, alegando que a parte executada realizou a 

transferência do veículo, marca CHEVROLET, modelo KADET, cor cinza 

escuro, placa BNU 1239, Sorriso/MT, sobre o qual já havia sido realizada a 

penhora judicial.

É o relato. Decido.

Conquanto a parte exequente pugne para que seja declarada a ocorrência 

de fraude à execução, alegando que a executada procedeu à 

transferência de veículo já penhora pelo juízo, verifico que o pedido não 

deve ser acolhido. Explico.

Compulsando o processo, verifico que fora juntado às fls. 43 cópia do 

termo de penhora do veículo mencionado, a qual foi realizada em processo 

diverso (autos nº 2005/429 – cód. 28053), sendo esse extinto por 

ausência da parte autora na audiência de conciliação.

Assim, considerando que não houve a efetivação da penhora nestes 

autos, bem como que o processo no qual a penhora foi realizada foi 

extinto sem julgamento de mérito, não há falar em fraude à execução.

Nesse sentido, trago à baila a Súmula nº 375, do Superior Tribunal de 

Justiça, a qual dispõe: “O reconhecimento da fraude à execução depende 

do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro 

adquirente”.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de declaração de fraude à execução.

No mais, determino a intimação do exequente, para que indique bens 

passíveis de penhora ou requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68102 Nr: 3088-64.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNIEL DE SOUZA SANTOS OFICINA DE 

MOTOS ME, VALNIEL DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 14, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53325 Nr: 243-64.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Marcelino dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18821

 Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade do acusado ADRIANO 

MARCELINO DOS REIS, já qualificado nos autos.Lado outro, verifico 

também que o beneficiário realizou o pagamento na quantia de R$ 

1.200,00, conforme comprovantes às fls. 98, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 

109, 110 e 111, em cumprimento às obrigações impostas na ata de fl. 75. 

Via de consequência, em razão do determinado naquela, ao tempo em que 

DEFIRO o pedido contido à fl. 121, determino ainda que seja transferida a 

quantia de R$ 600,00, para a conta informada na certidão de fl. 121, a fim 

de reparar os danos sofridos pela vítima.No que tange à reparação do 

dano moral coletivo, dê-se vista do feito ao representante do Ministério 

Público, para que indique a entidade que deverá receber a quantia 

restante no valor de R$ 600,00.Intime-se.Cumpra-se, expedindo, o 

adequado e, servindo a cópia desta decisão como o necessário 

mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65860 Nr: 1615-43.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a ausência de pagamento das custas e taxas judiciais por 

parte do autor, em que pese ter sido intimado para tanto, conforme consta 

da certidão à ref. 04, DETERMINO a BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69749 Nr: 588-88.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

VILHENA/RO, ELIEL SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO A MIRANDA DOS SANTOS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josemário Secco - 

OAB:OAB/RO 724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos, requerendo o que 

entenderem de direito, face ao resultado NEGATIVO dos leilões realizados 

no dia 31/08/2018 (ref. 21).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51855 Nr: 284-65.2013.811.0100

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDRDJ, DMVDS, DFMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS, LVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:01

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303

 INTIMAÇÃO do curador especial que foi nomeado para os réus, Dr. 

RAFAEL GIL SILVA, OAB/MT 20.303/0, para que esse informe neste feito 

se não há oposição no que tange ao julgamento antecipado da Lide, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65090 Nr: 1154-71.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER KAIKE ANTUNES DE SOUZA, ROGER 

KAIKE ANTUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, encaminhe a este Juízo a guia devidamente 

recolhida de distribuição da carta precatória expedida para a Comarca de 

Campo Novo do Parecis/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22475 Nr: 217-42.2009.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:

 Vistos etc.

Certifique o retorno da carta precatória expedida à folha 85.

Após, intime-se a defesa para apresentar nos autos os endereços 

atualizados das testemunhas por aquela arroladas na peça de reposta à 

acusação.

 Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 57337 Nr: 773-34.2015.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS PESTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54391 Nr: 1069-90.2014.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINO DA COSTA SIMÕES- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:MT 17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a intimação da parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73753 Nr: 2679-54.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDCDEDMG, CMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17508 Nr: 1409-49.2005.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Medeiros Freitas, ANTÔNIO SIMÃO 

PEROZOLO, Rosana Pezutti Alba Freitas, Elizabeth Faria Perazolo, 

Fernando Mauro Loosli, Geisa Maria Calvo Loosli, QUIRINO MENDES NETO, 

Livia Loosli, ELZA VETORAZZO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MATIAS - OAB:1857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Vetorasso Mendes 

- OAB:OAB/SP 333.361, Fábio Valente - OAB:8.116-B, FLAVIA 

REBELLO - OAB:81623-SP, JAIR MORETTI - OAB:72301, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5367, MARCO AURÉLIO 

CHARAF BDINE - OAB:143.145, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B, Pedro Gilmar Van Der Sand - OAB:4207/MT, VANESSA 

PELEGRINI - OAB:10059

 Intimem-se as partes para que se manifestem acerca do laudo retro 

juntado, requerendo o que lhes for de direito, no prazo de 10(dez) dias, 

sob pena de preclusão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-26.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA (ADVOGADO(A))

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROGERIO STOCKER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000203-26.2018.8.11.0100 Valor da causa: 

$3,431.90 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME Endereço: Rua Cascavel, 1045, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE ROGERIO STOCKER Endereço: 

Rua Ipiranga, 284, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Brasnorte Data: 30/11/2018 Hora: 13:45 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 
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BRASNORTE, 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000192-94.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR SEIFERT (AUTOR(A))

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUTO LUIS FERRARI (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE 

Processo nº 1000192-94.2018.8.11.0100 AUTOR(A): DELMAR SEIFERT 

RÉU: NEUTO LUIS FERRARI Vistos etc. Defiro a petição de ID. 15594016 e 

determino a baixa na distribuição do feito com as cautelas de praxe, em 

razão do valor da causa que excede 40 salários mínimos. Cumpra-se. 

BRASNORTE, 28 de setembro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010086-82.2012.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA (ADVOGADO(A))

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR DEMOLINER (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASNORTE DESPACHO 

Numero do Processo: 0010086-08.2012.811.0073 Polo Ativo: FERRARI 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Polo Passivo: HEITOR DEMOLINER VIstos 

etc. CERTIFIQUE-SE a Secretaria se houve o pagamento do débito 

executado, ou apresentação de embargos à execução. Após, INTIME-SE a 

parte Exequente, por meio de seu advogado, para que se manifeste sobre 

o que enteder ser de direito. Às providências. Brasnorte, 22 de novembro 

de 2016. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-90.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO SANTANA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000007-90.2017.8.11.0100 Valor da causa: 

$954.82 ESPÉCIE: [DUPLICATA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ENEIDA TERESINHA FRANDOLOSO & 

CIA LTDA - EPP Endereço: AVENIDA SENADOR JULIO CAMPOS, 1325, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: 

LOURENCO SANTANA DA CONCEICAO Endereço: RUA SÃO PAULO, S/N, 

ARCO IRIS, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Brasnorte Data: 30/11/2018 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000021-74.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

WIMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B F DE ASSUNCAO MALHARIA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000021-74.2017.8.11.0100 Valor da causa: 

$1,144.27 ESPÉCIE: [LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]
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->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

WIMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Endereço: AVENIDA 

QUINZE DE NOVEMBRO, 451, - LADO ÍMPAR, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78020-301 POLO PASSIVO: Nome: B F DE ASSUNCAO MALHARIA - 

ME Endereço: RUA CACERES, 661, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 30/11/2018 Hora: 

14:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 19 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-51.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DE VINCENZO SOARES MARTINS (ADVOGADO(A))

INFINITY FOREST EMPREENDIMENTOS LTDA. - SPE (REQUERENTE)

LAERTE SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIAS VICENTE DA SILVA - OFICIAL/REGISTRADOR DO ( 1.OFICIO) 

DE REGISTRO DE IMOVEIS,TITULOS E DOCUMENTOS. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000029-51.2017.8.11.0100 Valor da causa: 

$10,000.00 ESPÉCIE: [Tabelionatos, Registros, Cartórios]->PETIÇÃO (241) 

POLO ATIVO: Nome: INFINITY FOREST EMPREENDIMENTOS LTDA. - SPE 

Endereço: AVENIDA ANDRÔMEDA, 2000, ALPHAVILLE EMPRESARIAL, 

BARUERI - SP - CEP: 06473-000 POLO PASSIVO: Nome: EZEQUIAS 

VICENTE DA SILVA - OFICIAL/REGISTRADOR DO ( 1.OFICIO) DE 

REGISTRO DE IMOVEIS,TITULOS E DOCUMENTOS. Endereço: AC 

BRASNORTE, 1072, RUA CURITIBA 1326, CENTRO, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-970 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 30/11/2018 Hora: 

14:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 19 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37813 Nr: 331-67.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA WA’ UTOMORI’ O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069-MG
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 FUNDAMENTO E DECIDONão havendo prejudiciais ou preliminares para 

análise, declaro o feito saneado.Como fato controvertido emerge 

identificar se o negócio jurídico objeto da lide foi contraído nas hipóteses 

do art. 171, II, do Código Civil, gerando a suposta anulabilidade. Inverto o 

ônus da prova em favor da parte Autora, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor; até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada.Tendo por 

base o princípio da economia processual, intimem-se as partes para que 

se manifestem, fundamentadamente, sobre o interesse de produção de 

provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a pertinência, 

ou no julgamento antecipado da lide.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 41881 Nr: 502-87.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO TSEREAMAROPTI XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37763 Nr: 294-40.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Intimar a parte requerida do teor da sentença infra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Anular o contrato de empréstimo consignado nº 25003643269, objeto 

da lide;

b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a 

parte autora, em dobro, a quantia de R$ 4.003,20 (quatro mil e três reais e 

vinte centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto 

realizado (Súmula 43, STJ);

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à 

parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção 

monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de 

juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 19/06/2009, conforme 

documento de fls. 22-v/23 (Súmula 54, STJ);

d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte 

autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000103-41.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BELMIRO LEMES (REQUERENTE)

KENIA CRISTINA BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000103-41.2018.8.11.0110. REQUERENTE: PEDRO BELMIRO LEMES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais c/c Tutela de Urgência proposta por PEDRO BELMIRO 

LEMES em desfavor de TIM CELULAR S.A. Alega o autor que contratou os 

serviços oferecidos pela parte requerida, visando a utilização em suas 

atividades empresariais. Relata que há mais de uma semana teve sua linha 

telefônica bloqueada, sem que para isso tenha dado motivos e que, 

mesmo após diversos contatos com a central de atendimentos da 

requerida, o problema persiste sob a alegação de “erro sistêmico”. Afirma 

estar sendo prejudicado em seu labor e suportando prejuízos 

extrapatrimoniais. Pugna pela concessão de liminar para que a requerida 

reestabeleça o regular funcionamento de sua linha telefônica, nos moldes 

contratados. Fundamento e decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Ou seja, extrai-se do referido dispositivo 

que havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, 

tem-se os requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada. O 

fumus boni iuris, no caso em tela, se evidencia no documento de Id. 

15927294, que comprova a existência de protocolos de autoatendimento 

junto à requerida, bem como os documentos de Id. 15927016 e 15927032 

que comprovam a relação contratual existente entre as partes e o 

adimplemento da conta de setembro de 2018, antes mesmo de seu 

vencimento. Já o periculum in mora relaciona-se à impossibilidade do 

usufruto dos serviços contratos pelo autor junto à requerida, vez que, 

enquanto persistir, resultará em uma série de limitações e prejuízos ao 

devido exercício da vida civil e profissional. Na situação vertente não 

existe perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, art. 300, §3°, do 

CPC. DISPOSITIVO Posto isso, com amparo no art. 300 do CPC/2015, 

DEFIRO A LIMINAR em tutela de urgência, determinando que a requerida 

TIM CELULAR S.A reestabeleça, no prazo de 05 (cinco) dias, a linha 

telefônica do terminal (66) 98102-7000, nas mesmas condições 

contratadas inicialmente; sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recebo a inicial, uma 

vez que presentes os seus requisitos legais. Inverto o ônus da prova em 

favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e informacional, 

nos termos do art.6°, VIII, do CDC. Cite-se a requerida, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação, que deverá ser agendada pela 

escrivania deste Juízo, conforme pauta pré-estabelecida. Intime-se a 

autora, via seu advogado, para comparecer à solenidade a ser designada. 

Faça constar no mandado as advertências legais prescritas nos artigos 

20 e 51, I, ambos, da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

De Nova Xavantina para Campinápolis – MT, 17 de outubro de 2018. 

Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 06/2018/DF - A Excelentíssima Doutora THATIANA DOS 

SANTOS, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de CLÁUDIA, no 

uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 

16/2016/CM, torna público, para ciência dos interessados, a abertura de 

processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas na área 

de FISIOTERAPIA, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas 

neste edital

* O Edital n° 06/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Republica-se por conter alteração

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54167 Nr: 746-87.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PASCHOAL BASTIAN, MARIZA MARTA 

MARINA BASTIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:PR - 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT - 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Reiners Gonçalves - 

OAB:MT 13013, Rafaela Reiners Gonçalves Borges - OAB:MT 

146875, Thiago Oliveira Morial - OAB:MT 21604/O

 Vistos.

1. Ciente do retorno dos autos e do provimento do recurso (fls. 112/116).

2. Conforme decisão do Agravo de Instrumento, OFICIE-SE o Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Sinop, solicitando a baixa dos 

gravames R-04-813; R-04-3.629 e R-02-9.897, todos hipotecas de 1º 

grau, lançados nas matrículas nº 813, 3.629 e 9.897, respectivamente.

Encaminhem-se junto ao ofício cópia das mencionadas matríclas, bem 

como a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 

1005486-39.2018.811.0000.

 3. Após, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85337 Nr: 290-98.2015.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO SASSI BENEFICIAMENTO, Alberto 

Sassi, LOURDES GONSALVES DA SILVA SASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082, XÊNIA MICHELE ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13697

 Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios opostos pela parte 

requerida, e consequentemente JULGO PROCEDENTE, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória, 

convertendo de pleno direito o mandado inicial em mandado executivo, 

pelo valor de R$ 398.866,86 (trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e 

sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos) em favor da autora, com 

o acréscimo de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação 

(09.09.2015), e correção monetária pelo índice do INPC, a partir da data da 

planilha.Custas e honorários advocatícios pela parte requerida/embargante 

(art. 82, §2º, do CPC), os últimos arbitrados em 10% do valor atualizado da 

condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do CPC. Após o trânsito em 

julgado, prossiga-se o feito, na forma do Título II (cumprimento de 

sentença), do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil, no que 

for cabível (art. 702, § 8º, do CPC).P.R.I.Cláudia, 19 de outubro de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85340 Nr: 293-53.2015.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO SASSI BENEFICIAMENTO, Alberto 

Sassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082, XÊNIA MICHELE ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13697

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

embargos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para, embora reconhecer o débito originário da 

ação monitória, que seja calculado obedecendo aos seguintes parâmetros: 

a) Substituição do índice CDI pelo INPC como indexador de correção 

monetária no período de inadimplência e limitação da taxa de juros de mora 

a 1% ao mês (12% ao ano); b) Afastamento da cobrança de honorários 

advocatícios no importe de 10% sobre o valor da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85569 Nr: 380-09.2015.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:

 Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios, constituindo-se de 

pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ R$ 11.178,60 (onze 

mil, cento e setenta e oito reais e sessenta centavos) em favor do Autor, 

com juros de mora a contar da citação e correção monetária pelo índice 

INPC, desde o ajuizamento da ação, e determino a intimação do Requerido, 

prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, Título VIII, Capítulo X, do 

Código de Processo Civil (cumprimento de sentença).Defiro ao 

embargante/requerido os benefícios da justiça gratuita.Custas 

processuais e honorários advocatícios pelo embargante, os últimos 

arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, devendo ser observado 

que a parte é beneficiária da justiça gratuita.P. R. I.Diligências 

necessárias.Cláudia, 19 de outubro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85561 Nr: 373-17.2015.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MARIA LIMA 

SILVA GOMES - OAB:12687-B/MT

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e por 

consequência DECLARO EXTINTO o processo. Sem custas e sem 

condenação em honorários advocatícios (EAREsp 996192/SP).Ciência ao 

Ministério Público. P.R.I.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

cautelas de estilo.Cláudia, 19 de outubro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 69/2018-DF - ALTERAR a escala de Plantão Judiciário 

semanal e de final de semana dos servidores desta Comarca de Colniza, 

relativo período 01 á 31 de outubro 2018.

* A Portaria nº 69/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39913 Nr: 1355-92.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINO PEREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Nos termos da legislação vigente, bem como do provimento 56/2007 da 

CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de dar ciência a parte requerida 

da decisão que determinou a remessa dos autos de execução penal a 

comarca de Comodoro-MT, conforme folhas 118.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91677 Nr: 3696-13.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MÁRIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamille Fernanda Ferreira de 

Souza - OAB:20101/A

 Vistos;

Trata-se de processo executivo de pena do recuperando LUIZ MARIO DE 

OLIVEIRA, composto por uma guia de execução penal (Petição Inicial), 

vindo da Comarca de Juína-MT.

RECEBO a guia de execução no estado em que se encontra.

Compulsando os autos com vagar, verifica-se a existência de um Cálculo 

de Pena dando conta que o recuperando atingirá o requisito objetivo para 

progressão de regime, em 03/04/2021, e para o livramento condicional, em 

14/09/2026.

Isso posto, considerando que a Defesa e o Ministério Público tomaram 

ciência do cálculo de pena, tendo pugnado pela homologação (fls. 483 e 

fls. 484), HOMOLOGO-O.

REMETAM-SE cópias ao custodiado e à Unidade Penitenciária, a fim de que 

sirva de atestado anual de pena a cumprir.

Tendo em vista que tramita nesta Comarca o incidente n.º 

3407-80.2018.8.11.0105 (Código: 91128) informando que o recuperando 

em tese praticou fato definido como falta grave, TRANSLADE cópia dos 

documentos mencionados nos autos adrede para estes autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública, acaso o recuperando 

não tenha advogado constituído nos autos atuante nesta Comarca.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, tendo em 

vista que o presente feito tramita com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39344 Nr: 815-44.2010.811.0105

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SANCHES PINHEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial para adequar o valor da causa dos autos 

nº 132-41.2009.811.0105 – Código nº 36476. Por consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Transitada em julgado, translade-se 

cópia dessa decisão aos autos principais (nº 132-41.2009.811.0105 – 

Código nº 36476).Descabem custas e honorários, art. 18 Lei 

7.347/1985.Após, se nada for requerido, arquivem-se estes autos com as 

cautelas de estilo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36476 Nr: 132-41.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SANCHES PINHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes para que no prazo de 05 dias se manifestem acerca 

dos documentos de fls. 234/242, bem como especifiquem as provas que 

pretendem produzir justificando a sua pertinência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37658 Nr: 643-39.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 Vistos.

Especifiquem as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente ainda 

tenham a produzir além da documental já constante dos autos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 

para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66422 Nr: 1682-95.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Berger Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 Vistos etc.

Trata-se do processo executivo de pena do reeducando LEANDRO 

BERGER AMARAL.

Às fls. 176 o reeducando informou que seu domicílio é na Comarca de 

Cotriguaçu-MT.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela remessa dos 

autos à Comarca de Cotriguaçu-MT (fls. 178).

É o que tinha para relatar.

Fundamento e DECIDO.

De proêmio, insta consignar que a Comarca de Cotriguaçu-MT não possui 

Cadeia Pública, motivo pelo qual os presos daquela localidade são 

enviados para Colniza-MT.

Segundo o art. 86, caput, da LEP, as penas privativas de liberdade 

aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas 

em outra unidade, em estabelecimento local ou da União.

Não se pode olvidar que o cumprimento da reprimenda próximo aos 

familiares e amigos contribui para a ressocialização do recuperando, de 
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modo que a remessa dos autos à Comarca de Cotriguaçu-MT é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no art. 86 da LEP, DETERMINO o 

encaminhamento dos presentes autos de Execução Penal para a Comarca 

de Cotriguaçu-MT.

Prescinde da anuência do Juízo que receberá os autos, conforme 

orientação do artigo 1.440, § 4º, da CNGC/MT.

INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34937 Nr: 1127-88.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Pereira Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do provimento 56/2007 da 

CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de dar ciência a parte requerida 

das sentença constantes nas folhas 87.

Neverton Aparecida Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61678 Nr: 747-26.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos da Silva Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20.346

 Nos termos da legislação vigente, bem como do provimento 56/2007 da 

CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de dar ciência a parte requerida 

das sentença constantes nas folhas 49.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38278 Nr: 1920-90.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Laurindo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos etc.

Depois de transitar em julgado, EXPEÇA-SE certidão de honorário em favor 

da advogada nomeada que atuou no feito.

Cumpridas todas as providências da sentença, arquive-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29651 Nr: 979-77.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson João do Carmo Gonçalves, MARCOS 

STURARO, Kleber Rodrigues Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT, Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o réu Kleber Rodrigues 

Coelho, na pessoa de seu advogado, para que tome ciência da sentença 

de fls.183/185.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64878 Nr: 315-36.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Laminados Verde Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o petitório de fls.28.

INTIME-SE a parte exequente para que proceda com os atos necessários 

à citação da parte executada.

Sem prejuízo da diligência supradeterminada, INTIME-SE a parte 

exequente, via remessa dos autos, para informar número da conta para 

levantamento de Alvará judicial.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33513 Nr: 1709-88.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Walsovir Piola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 Vistos.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de APARECIDO WALSOVIR PIOLA para apurar a prática 

do crime tipificado no art. 38 da Lei n.º 9.605/98.

Os fatos ocorreram em 08 de setembro de 2004.

Às fls. 215 o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade, 

considerando o instituto da prescrição.

Os autos vieram conclusos.

É relato do necessário.

 O acusado foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 38 da Lei 

n.º 9.605/98, o qual prevê pena máxima de 03 (três) anos de detenção.

Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, os crimes cuja pena 

máxima é superior a dois anos e não excede a quatro, tem prazo 

prescricional de 08 (oito) anos, o que se verifica no presente caso.

Nota-se que, entre a data da denúncia e a hodierna, transcorreu lapso 

temporal superior ao prazo estabelecido em lei.

Destarte, verifica-se que restou prescrita a pretensão punitiva estatal 

quanto à pena privativa de liberdade.

No que tange à pena de multa, haja vista o apregoado pelo artigo 114, 

inciso II, do Código Penal, também restou prescrita a pretensão punitiva 

estatal, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em 

favor do réu.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de APARECIDO 

WALSOVIR PIOLA, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do 

Código Penal, em relação ao delito tipificado no art. 38 da Lei n.º 9.605/98.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos após as baixas e 

comunicações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35586 Nr: 1803-36.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Siqueira Barreto, Edvaldo Charles 

França dos Santos, Laminados Colniza Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, Jocimar Ferrez - OAB:18766/MT

 Vistos;

ESPECIFIQUEM as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental já constante dos autos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 

para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“Sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33333 Nr: 267-87.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliés Antônio da Costa, Odair Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, José Coelho da Costa - 

OAB:19119/GO, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 Vistos;

Ante o teor da certidão de fls. 204, DETERMINO que o material bélico 

apreendido às fls. 30 seja destruído, nos termos do art. 25 da Lei 

10.826/2003.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40302 Nr: 1744-77.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO BASTOS DOS SANTOS, Sandra 

Terezinha França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa 

proposta pelo MUNICÍPIO DE COLNIZA - MT contra SANDRA TEREZINHA 

FRANÇA e SÉRGIO BASTOS DOS SANTOS.

Às fls. 858/860 fora determinada a notificação da parte requerida.

Regularmente notificados (fls. 939 e 957), os requeridos permaneceram 

inertes, conforme certidão de fls. 962.

Relatei.

Fundamento. Decido.

De introito, impende mencionar que o juízo de admissibilidade da peça 

isagógica de uma ação civil por ato de improbidade não se dá por meio de 

um aprofundado exame da matéria de mérito, não correspondendo, 

portanto,a um prejulgamento da lide.

Analisando os autos vislumbro, em juízo de admissibilidade, a presença 

dos pressupostos que permitem o recebimento da petição inicial, quais 

sejam, a existência de fortes indícios da prática de atos ímprobos e a 

responsabilidade da parte requerida enquanto agente público.

Nesta fase liminar não há como se afirmar que os atos ímprobos 

inexistiram ou mesmo que a ação é improcedente, devendo, pois, ser 

regularmente recebida a inicial e instaurado o contraditório.

Destarte, não configurada qualquer das hipóteses impeditivas previstas no 

artigo 17, §8º, da Lei n. 8.429/92, RECEBO a petição inicial, na forma do 

§9º do mesmo dispositivo legal.

Determino a CITAÇÃO da parte requerida para apresentarem contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Regularmente citada a parte requerida, apresentada a contestação e 

certificada sua tempestividade, DÊ-SE vista dos autos ao representante da 

Fazenda Pública Municipal.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40574 Nr: 149-09.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO BASTOS DOS SANTOS, Wilson 

Rodrigues de Araújo, Orides Martins, Romilda Araujo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos etc.

NOTIFIQUE-SE o requerido SÉRGIO BASTOS DOS SANTOS nos endereços 

indicados às fls. 579.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35788 Nr: 2016-42.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Polles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thienez Pedroso Lemes 

Pinto - OAB:15437/MT

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE quanto a intimação da Fazenda Pública em relação ao 

despacho de fls. 171, bem como o transcurso do prazo para 

manifestação.

Outrossim, CERTIFIQUE-SE se o requerido se manifestou quanto ao 

despacho de fls. 171.

OFICIE-SE como pugnado pelo parquet às fls. 174.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36764 Nr: 623-48.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adegildo da Silva Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do provimento 56/2007 da 

CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de dar ciência a parte requerida 

das sentença constantes nas folhas 157/165.

Neverton Aparecido Gossler Lima
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Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39938 Nr: 1380-08.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Ferreira de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de CELSO FERREIRA DE 

SÁ, em relação à condenação pela prática do delito tipificado no artigo 33, 

caput, da Lei Federal n.º 11.343/06, o que faço com fundamento legal no 

artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso VI c/c artigo 115, todos do 

Código Penal e, para sanar os erros constantes no Mandado de Prisão 

Preventiva, DETERMINO as seguintes providências:1) EXPEÇA-SE novo 

Mandado de Prisão Preventiva, que valerá até o dia 29 de outubro de 

2018, nos termos do art. 3º, inciso XII, da Resolução n.º 137 do Conselho 

Nacional de Justiça;2) REGISTRE o MANDADO DE PRISÃO no Banco 

Nacional de Mandados de Prisão, na forma prevista no artigo 289-A, 

caput, do Código de Processo Penal e no artigo 2º, §1º, da Resolução n.º 

137 do Conselho Nacional de Justiça;3) CIÊNCIA deste decisum ao 

Ministério Público e à Defesa, prescindindo intimação pessoal do réu, nos 

termos do art. 1.387 da CNGC/MT;4) Após, o cumprimento do mandado o 

recuperando deve ser imediatamente APRESENTADO em Juízo a fim de 

que seja ouvido, antes de ser proferida decisão acerca da regressão 

definitiva ou não do regime de cumprimento de pena (artigo 118, §2º, da 

Lei Federal n.º 7.210/84);CUMPRA-SE expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91744 Nr: 3728-18.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE CICERO GALDINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que presentes os seus requisitos.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo Código de 

Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Com a devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são 

aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito requerido, 

mormente porque não comprovam que o de cujus possuía a condição de 

segurado do regime geral da previdência social na data do requerimento 

ou do desligamento da última atividade.

Portanto, é necessário melhor elucidação dos fatos, em sede de cognição 

plena, para aferir se há ou não, neste caso, direito ao benefício da pensão 

por morte.

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR ANTECIPATÓRIA, uma 

vez que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da autora.

 Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91738 Nr: 3722-11.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que presentes os seus requisitos.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo Código de 

Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Com a devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são 

aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito requerido, 

mormente porque não comprovam que o de cujus possuía a condição de 

segurado do regime geral da previdência social na data do requerimento 

ou do desligamento da última atividade.

Portanto, é necessário melhor elucidação dos fatos, em sede de cognição 

plena, para aferir se há ou não, neste caso, direito ao benefício da pensão 

por morte.

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR ANTECIPATÓRIA, uma 

vez que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da autora.

 Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91737 Nr: 3721-26.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL MARIOTTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que presentes os seus requisitos.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo Código de 

Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Com a devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são 

aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito requerido, 

mormente porque não comprovam que o exercício da atividade rurícola, 

ainda que de forma descontínua, se deu no período correspondente à 

carência do benefício, imediatamente anterior ao requerimento/data em que 

atingiu a idade mínima exigida.

Portanto, é necessário melhor elucidação dos fatos, em sede de cognição 

plena, para aferir se há ou não, neste caso, direito ao benefício da 

aposentadoria por idade.

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR PRETENDIDA, uma vez 

que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da 

autora.

 Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.
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Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91735 Nr: 3719-56.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL GERALDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que presentes os seus requisitos.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo Código de 

Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Com a devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são 

aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito requerido, 

mormente porque não comprovam que o exercício da atividade rurícola, 

ainda que de forma descontínua, se deu no período correspondente à 

carência do benefício, imediatamente anterior ao requerimento/data em que 

atingiu a idade mínima exigida.

Portanto, é necessário melhor elucidação dos fatos, em sede de cognição 

plena, para aferir se há ou não, neste caso, direito ao benefício da 

aposentadoria por idade.

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR PRETENDIDA, uma vez 

que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da 

autora.

 Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91733 Nr: 3718-71.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que presentes os seus requisitos.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo Código de 

Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Com a devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são 

aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito requerido, 

mormente porque não comprovam que o exercício da atividade rurícola, 

ainda que de forma descontínua, se deu no período correspondente à 

carência do benefício, imediatamente anterior ao requerimento/data em que 

atingiu a idade mínima exigida.

Portanto, é necessário melhor elucidação dos fatos, em sede de cognição 

plena, para aferir se há ou não, neste caso, direito ao benefício da 

aposentadoria por idade.

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR PRETENDIDA, uma vez 

que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da 

autora.

 Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81624 Nr: 3100-63.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro 

de 2019, às 17h30.

 INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresentem o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72045 Nr: 786-81.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJFDL, WLA, JFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao 

conciliador, para que designe audiência de conciliação/mediação.

Após, CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA POR SEU ADVOGADO, a 

ser realizada pelo Conciliador/Mediador, devendo a parte ser citada com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Na oportunidade, deverá a 

parte demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, 

informar por meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes 

da audiência.

Designada a audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, 

nos termos do §3º, do art. 334 do CPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).

Registre-se que no ato da citação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a 

parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado. Em caso 
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negativo, deverá encaminhá-la à Defensoria Pública ou ao Fórum da 

Comarca de Colniza para nomeação de defensor dativo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-26.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

POLIANA POLTRONIERI (ADVOGADO(A))

CAMILO POLTRONIERI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA SENTENÇA Processo: 

1000008-26.2018.8.11.0105. REQUERENTE: CAMILO POLTRONIERI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por 

Danos Morais, Com Pedido De Tutela Urgência proposta por CAMILO 

POLTRONIERI em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DEENERGIA S/A. A pretensão do requerente cinge-se à condenação da 

requerida ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua 

residência, bem como condenação ao pagamento de danos morais na 

importância de 20 (vinte) vezes o valor do salário mínimo vigente. O 

requerido, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência 

de conciliação realizada (Id nº 12238339), de modo que foi decretada sua 

revelia (Id nº 13203879). Foi deferido o pedido de tutela de urgência (Id 

nº11547463).Ante a notícia do descumprimento da decisão, o autor 

requereu aplicação da multa diária. Foi determinada a realização de nova 

intimação do requerido para que restabelecesse o fornecimento de 

energia elétrica à residência do autor (Id nº13745135). O autor se 

manifestou no sentido de não ter mais provas a produzir (Id nº 13440405). 

Desse modo, o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, bem 

como a revelia da promovida. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. Decido. Como já mencionado, foi declarada a 

revelia do requerido. Em se tratando de causa que versa sobre direitos 

patrimoniais e, portanto, disponíveis, os efeitos da revelia chancelam a 

presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. 

Compulsando os autos, narrou o autor que no dia 20/12/2017 teve o 

fornecimento de energia elétrica de sua casa suspenso, sem qualquer 

aviso, e mesmo estando com todas as contas devidamente quitadas. 

Relata que tentou resolver a situação diretamente com a requerida, porém 

sem sucesso, conforme demonstram os diversos números de protocolo 

de atendimento colacionados. Desse modo,a atitude imprópria da 

concessionária configura a falha na prestação do serviço, nos termos do 

art. 14, I da Lei nº. 8.078/90, vez que a reclamada desligou a energia na 

UC do reclamante sem qualquer justificativa plausível. A energia elétrica é 

bem essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, sendo evidente, portanto, 

que o usuário, ora reclamante, teve prejuízos materiais em sua residência, 

consistentes, no mínimo, na perda de alimentos e produtos perecíveis 

guardados em refrigeradores, bem como sofreu danos de natureza moral, 

estes representados pelo sensível desconforto a que ficou submetido no 

período em que a energia elétrica deixou de lhe ser fornecida, associado 

ao constrangimento e à decepção íntima daí resultantes. A propósito: 

“RECURSO INOMINADO. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

NA RESIDÊNCIA DA DEMANDANTE. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA. QUANTUM FIXADO EM R$ 

2.000,00. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (Recurso Cível Nº 

71005422365, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 24/04/2015). No tocante ao caráter 

indenizatório e a valoração do dano moral, Caio Mário da Silva Pereira 

norteia de forma bastante elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação 

do quantum do dano moral: Quando se cuida de dano moral, o fulcro do 

conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas 

forças: 'caráter punitivo' para que o causador do dano, pelo fato da 

condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou; e o 'caráter 

compensatório' para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione 

prazeres como contrapartida do mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª 

edição, editora Forense, 1997, p.97) Assim, a quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) é o valor adequado para que reste satisfeita a função 

reparatória e inibitória da indenização pelo dano moral, bem como não 

importe no enriquecimento sem causa da parte autora. Dispositivo. POSTO 

ISTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do CPC, com resolução de mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos da 

exordial para: a) CONFIRMO a tutelar liminarmente concedida para 

determinar que a requerida retome imediatamente o serviço de 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

requerente; b) Condenar a parte requerida no pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

publicação desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal 

de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ. Descabe 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE. Intimem-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Marilia Gabriela de 

Figueiredo Marisco Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Colniza, 10 de outubro de 2018. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-26.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

POLIANA POLTRONIERI (ADVOGADO(A))

CAMILO POLTRONIERI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para se manifestar acerca dos 

embargos de declaração opostos pela parte autora, no prazo legal. Evelyn 

de Assunção Ayres Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 87475 Nr: 1257-29.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YFCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN OGUIDO OGAMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HYAGO CARDOSO SAMPAIO - 

OAB:48.843/DF, OSWALDO CORREIA VIANA - OAB:07013

 Vistos etc.

Anoto, de início, que foi designado o dia 05/11/2018, às 13:30, para 

audiência de interrogatório da ré no Juízo da Comarca de Cuiabá-MT.

Anoto, ainda, que o Juízo Deprecado solicitou o envio do interrogatório da 

ré na fase policial, eis que referido documento não acompanhou a missiva 

(ref. 37 e 43).

Assim, determino que a secretaria do Juízo atenda com urgência a 

solicitação de ref. 43.

No mais, considerando o teor da petição de ref. 44, intime-se a ré, por 

meio de carta precatória, para que decline o nome de seu advogado.

Após, com a vinda da informação, intime-se o defensor acerca da 

audiência designada nessa Comarca, bem como no Juízo Deprecado.

 Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

De Aripuanã para Colniza, 17 de outubro de 2018.
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 Daiane Marilyn Vaz

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 87475 Nr: 1257-29.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YANA FOIS COELHO ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN OGUIDO OGAMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HYAGO CARDOSO SAMPAIO - 

OAB:48.843/DF, OSWALDO CORREIA VIANA - OAB:07013

 Vistos etc.

Tendo em vista a juntada de ref. 41, foi proferido despacho determinando 

a intimação da ré para constituir novo advogado.

 Contudo, da análise do processo, verifico que o advogado, Dr. Hiago 

Alves Viana, juntou defesa da ré Yana Coelho Alvarenga à ref. 44.

Assim, anote-se no sistema Apolo o nome do advogado constituído pela 

ré, a fim de que seja intimado de todos os atos processuais.

Intime-se o defensor acerca da audiência designada no Juízo Deprecado.

No mais, dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste quanto à 

petição e documentos juntados no processo (ref. 44).

 Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

De Aripuanã para Colniza, 18 de outubro de 2018.

 Daiane Marilyn Vaz

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87475 Nr: 1257-29.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YANA FOIS COELHO ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN OGUIDO OGAMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HYAGO CARDOSO SAMPAIO - 

OAB:48.843/DF, OSWALDO CORREIA VIANA - OAB:07013

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Requerida da 

designação da audiência para o dia 30 de outubro de 2018, às 15:30, nas 

dependências do Fórum de Colniza.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

Comarca de Cotriguaçu

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 36/2018/C.A.

O Doutor Dante Rodrigo Aranha da Silva, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDOa grande quantidade de processos conclusos para 

analise;

CONSIDERANDO o período das eleições e que este Magistrado é Juiz 

Eleitoral;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 18, § 2º da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

grosso.

RESOLVE:

Art. 1°- PRORROGAR a Correição na Secretaria da Vara Única, Juizado 

Especial, Central de Administração e Central de Distribuição desta 

Comarca, por um período de 30 dias, até 25 de novembro de 2018, sem 

prejuízo do normal funcionamento dos serviços executados nos 

respectivos departamentos.

Art. 2º - ENCAMINHE-SEcópia desta à Corregedoria Geral da Justiça.

Art. 3º - PUBLIQUE-SEno local de costume, notifique o Ministério Público, 

Defensoria Pública e o Presidente da Subsecção da OAB desta Comarca. 

Registre-se e Cumpra-se.

Cotriguaçu/MT, 18 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva. Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72930 Nr: 713-93.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA SABINO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos em correição...

Em que pese a indicação de necessidade de audiência para justificativa, a 

pauta lotada neste final de ano aponta para outro rumo: a intimação para 

justificativa.

Assim:

1.INTIMAR o beneficiado e a Defesa para indicarem justificativa sobre o 

não cumprimento das condições aceitas quando da suspensão do 

processo;

2.Após manifestação, ao Ministério Público;

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82535 Nr: 2638-90.2018.811.0099

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA HIDALGO DOS REIS, SERGIO HIDALGO DOS 

REIS, CARLOS CANDIDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido feito na Inicial. Com 

isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do 

art. 487, I, do CPC. CONDENA-SE os autores ao pagamento das despesas 

(que incluem as custas - art. 84 do CPC). Não obstante, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC. DEIXA-SE de condenar em honorários, 

considerando que não houve angularização processual.IV 

DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA para:1.Após o trânsito em 

julgado, o que deve ser certificado, EXPEDIR o competente Alvará Judicial 

em favor dos requerentes ROSA HIDALGO DOS REIS, SÉRIO HIDALGO 

DOS REIS e CARLOS CANDIDO DOS REIS (sendo representado pelos 

filhos menores CAMILA LOPES DOS REIS e LUCAS LOPES REIS, que estão 

sob a responsabilidade da genitora, LOURDES LOPES DOS REIS) para que 

procedam o levantamento dos valores deixados em contas pelo falecido 

ARCELIO MANOEL DOS REIS – CPF: 352.690.221-68 (Conta corrente na 

Cooperativa de Credito, Poupança e Investimentos UNIVALES – Sicredi, 

UA 04, Agência 0821, Conta Capital 3712-5);2.INTIMAR a representante 

dos menores, LOURDES LOPES DOS REIS, para que junte aos autos o 

demonstrativo da destinação dos valores em favor de Camila Lopes dos 

Reis e Lucas Lopes dos Reis, no tocante à quota de cada um (art. 1°, §1º, 

da Lei 6.858/80), isto no prazo de 20 DIAS APÓS A LIBERAÇÃO DOS 

VALORES, conforme requerido pelo Ministério Público.3.Após, 

ARQUIVAR.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60391 Nr: 129-02.2012.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 
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OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GHELLER 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 11.531-A

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar as partes para apresentar o plano de partilha, 

no prazo de 20 dias, com os requesitos do art. 653, do CPC conforme 

Sentença de Fls 89-97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83102 Nr: 2966-20.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS, LBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM 

ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.DEFERE-SE 

o benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual ficam isentas as partes do 

pagamento das custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores 

caso haja a perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 

98 do CPC.No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes, não se 

aplicando o art. 914 da CNGC;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. 

Transitado em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO, considerando a celeridade processual pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66738 Nr: 1030-62.2015.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBERTON DIVINO PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES RENATO CAMPOS 

DOS SANTOS - OAB:16617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de o, INTIMAR as partes para se manifestarem 

sobre o Laudo, bem com para, havendo assistente técnico, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, §1º, do CPC), além de ESPECIFICAREM 

PROVAS, bem como se desejam audiência de instrução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64117 Nr: 891-47.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUBER ANTONIO MENDES, MARIA SÍLVIA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS CRUZ - 

OAB:17914

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte executada para tomar ciência da 

Sentença de Fls 87

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 64117 Nr: 891-47.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUBER ANTONIO MENDES, MARIA SÍLVIA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS CRUZ - 

OAB:17914

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentro outros), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70959 Nr: 2110-27.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO CABRAL MACHADO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681, EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Denúncia e nas alegações finais do Ministério 

Público:i.CONDENANDO ALFREDO CABRAL MACHADO NETO como autor 

da infração penal do art. 129, §9º, do Código Penal em relação a 

Tatiane;ii.DECLARANDO-SE extinta a punibilidade, pela decadência, quanto 

ao fato envolvendo o filho.[...] Cotriguaçu/MT, 18 de outubro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66056 Nr: 720-56.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Gonçalves da Silva - 

OAB:21384-O/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

e nas alegações finais do Ministério Público, CONDENANDO RODRIGO 

RANGEL como autor da infração penal do art. 129, §9º, do Código Penal. 

[...] Por isso, fixa-se a pena em 03 MESES de DETENÇÃO[...] . 

Cotriguaçu/MT, 18 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31807 Nr: 13-98.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA COTRIGUAÇU LTDA, 

ELSON XAVIER DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSÉ ROMAGNOLO 

- OAB:70.711/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que efetue o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça a fim de que esta 

secretaria possa dar cumprimento à decisão de fls. 105.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72849 Nr: 658-45.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 746 de 949



Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON AFONSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. Quanto ao pedido de 

restituição, como houve pedido incidente indeferido (Código 73314), 

deve-se novamente ouvir o Ministério Público, pois as premissas 

fático-processuais são outras (finda a fase de menção à atividade 

probatória com a arma).IV DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – À 

SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE audiência de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 10/12/2018, às 18h30min, ocasião 

em que serão realizados os depoimentos das testemunhas (em sentido 

amplo) e também o interrogatório do réu. Importante consignar que alguns 

policiais indicados como testemunhas pelo Ministério Público podem não 

mais trabalhar na Comarca, de modo que deve ser mantido contato com a 

Cia da PM e/ou Delegacia de Polícia Civil respectiva e verificado o local 

onde estão, sendo expedida a Precatória respectiva. Por fim, à 

SECRETARIA para:1.REMETER ao Ministério Público, isso para 

manifestação acerca do pedido de restituição da arma (feito na Resposta 

à acusação), sendo relevante mencionar que houve pedido anterior e já 

decidido (Código 72849);2.MANTER contato com a Cia da PM respectiva 

(ou DP, conforme for), verificando onde estão os policiais arrolados, 

EXPEDINDO as Precatórias necessárias;3.Havendo testemunhas 

residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a 

inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, 

FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR 

as partes da expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu 

cumprimento diretamente no Juízo deprecado;4.INTIMAR as testemunhas, 

o réu e a Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR 

TELEFONE, SE RESIDENTE EM OUTRA COMARCA).Ciência ao Ministério 

Público.Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. 

Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74133 Nr: 1521-98.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO QUERINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 11/12/2018, às 

13h30min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo) e também o interrogatório do réu. Por fim, 

à SECRETARIA para:1.MANTER contato com a Cia da PM respectiva (ou 

DP, conforme for), verificando onde estão os policiais arrolados, 

EXPEDINDO as Precatórias necessárias;2.Havendo testemunhas 

residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a 

inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, 

FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR 

as partes da expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu 

cumprimento diretamente no Juízo deprecado;3.INTIMAR as testemunhas, 

vítima, réu e a Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR 

TELEFONE, SE RESIDENTE EM OUTRA COMARCA);4.DEVE A DEFESA SE 

ATENTAR PARA A NECESSÁRIA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DAS 

TESTEMUNHAS POR ELA ARROLADAS, ISSO EM 10 DIAS, CORRENDO-SE 

O RISCO DE NÃO ENCONTRO EM CASO DE INÉRCIA. Ciência ao Ministério 

Público.Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. 

Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62467 Nr: 866-68.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROMÃO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos em correição...[...] Assim, considerando o atual cenário 

processual, decreta-se a revelia do acusado, tornando-se desnecessária, 

a partir de agora, a intimação dele para a prática de atos processuais, com 

exceção da intimação da sentença (art. 392 do CPP). Assim:1.INTIMAR a 

Defesa, verificando se possui algum requerimento;2.Não havendo, vistas 

às partes para alegações finais;3.Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35432 Nr: 284-39.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRRAEL SANCHES SANTIAGO, CLEUZA 

ALEXANDRE DA CRUZ SANTIAGO, JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA DELFINA 

DA ROCHA - OAB:21054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:9659-b, 

Glaucio André Luiz do Carmo - OAB:23573/O

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes para que efetuem o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça a fim de que esta 

secretaria possa dar cumprimento ao despacho de fls. 272, mais 

precisamente quanto à determinação de intimação pessoal das partes 

para fins de depoimento pessoal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67474 Nr: 12-69.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON CRISTIANO GERHARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681, EDSON EMILIA DA ROCHA - OAB:22746/O

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 12/12/2018, às 

13h30min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo) e também o interrogatório do réu. 

Importante consignar que alguns policiais indicados como testemunhas 

pelo Ministério Público podem não mais trabalhar na Comarca, de modo que 

deve ser mantido contato com a Cia da PM e/ou Delegacia de Polícia Civil 

respectiva e verificado o local onde estão, sendo expedida a Precatória 

respectiva. Por fim, à SECRETARIA para:1.MANTER contato com a Cia da 

PM respectiva (ou DP, conforme for), verificando onde estão os policiais 

arrolados, EXPEDINDO as Precatórias necessárias;2.ENDEREÇOS 

ENCONTRADOS (para levar em consideração quando da expedição de 

mandado, devendo haver procura nestes e nos anteriormente 

indicados):a.Devanir: TREZE DE JUNHO 877 CENTRO SUL, 

Cuiabá;b.Marcelo Norbert: AV JK 439 VILA NOVA, Juruena;c.Diego 

Soares: DOS MANJOLEIROS 223 PALMEIRAS, Sinop;d.Ana Júlia: R DUQUE 

DE CAXIAS 149 CENTRO, Juruena;3.Havendo testemunhas residentes 

fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 

222, caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o 

PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes 

da expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento 

diretamente no Juízo deprecado;4.INTIMAR as testemunhas, o réu e a 

Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA COMARCA).Ciência ao Ministério Público.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67023 Nr: 1138-91.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ANGELO ULIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 11/12/2018, às 

09h30min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo) e também o interrogatório do réu. 

Importante consignar que alguns policiais indicados como testemunhas 

pelo Ministério Público podem não mais trabalhar na Comarca, de modo que 

deve ser mantido contato com a Cia da PM e/ou Delegacia de Polícia Civil 

respectiva e verificado o local onde estão, sendo expedida a Precatória 

respectiva. Por fim, à SECRETARIA para:1.MANTER contato com a Cia da 

PM respectiva (ou DP, conforme for), verificando onde estão os policiais 

arrolados, EXPEDINDO as Precatórias necessárias;2.Havendo 

testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 

222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das 

precatórias. INTIMAR as partes da expedição das precatórias, a fim de 

que acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo 

deprecado;3.INTIMAR as testemunhas, vítima, réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA COMARCA);4.DEVE A DEFESA INDICAR OS 

ENDEREÇOS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS (em 10 dias), com a 

consequência de, não o fazendo, NÃO GERAR INTIMAÇÃO (não obstante 

a possibilidade de comparecimento sem intimação).Ciência ao Ministério 

Público.Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. 

Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34511 Nr: 930-83.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RUSCHEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76837 Nr: 3418-64.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARCOS PIRES MOREIRA - Vulgo 

"Marcão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420/GO

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 11/12/2018, às 

16h15min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo) e também o interrogatório do réu. 

Importante consignar que alguns policiais indicados como testemunhas 

pelo Ministério Público podem não mais trabalhar na Comarca, de modo que 

deve ser mantido contato com a Cia da PM e/ou Delegacia de Polícia Civil 

respectiva e verificado o local onde estão, sendo expedida a Precatória 

respectiva. Por fim, à SECRETARIA para:1.PROVIDENCIAR a destruição da 

arma/munição apreendida;2.MANTER contato com a Cia da PM respectiva 

(ou DP, conforme for), verificando onde estão os policiais arrolados, 

EXPEDINDO as Precatórias necessárias;3.Havendo testemunhas 

residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a 

inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, 

FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR 

as partes da expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu 

cumprimento diretamente no Juízo deprecado;4.INTIMAR as testemunhas, 

réu e a Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR 

TELEFONE, SE RESIDENTE EM OUTRA COMARCA). Ciência ao Ministério 

Público.Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. 

Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62734 Nr: 1092-73.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos em correição...

Ante a inércia do Defensor constituído, INTIMAR o acusado para ciência e 

indicação de novo Defensor, devendo apresentar alegações finais (prazo 

contando a partir da intimação). Não encontrado no último endereço 

indicado, INTIMAR por Edital (prazo de 20 dias).

Não havendo a apresentação de alegações ou indicando não ter 

condições ou interesse para constituição, NOMEAR Defensor para tanto.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63303 Nr: 195-11.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHPDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO - 

OAB:23573/O

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. III.1 OUTRAS 

QUESTÕESQuanto à quebra de sigilo, concorda-se com o argumento do 

Ministério Público quando fala da possibilidade de “extrato reverso”, porém 

há um detalhe: pelo que se depreende do narrado, o acusado não mais 

possui o número, razão pela qual seria difícil (talvez impossível) para ele 

buscar os extratos. Por isso, defere-se o pleito, ficando claro que o 

provavelmente trazido certamente se referirá aos registros de ligações, 

não ao conteúdo. No tocante ao DNA, concorda-se com o exposto pelo 

Ministério Público, somente sendo possível falar em exame se a mãe assim 

concordar. IV DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o 

art. 399 do CPP.DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO 

para o dia 12/12/2018, à17h00min, ocasião em que serão realizados os 

depoimentos das testemunhas (em sentido amplo) e também o 

interrogatório do réu. [..] .Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66875 Nr: 1076-51.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRE COBOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos em correição...

INTIMAR a Defesa sobre a insistência na oitiva da testemunha Luiz 

Gonzaga, bem como se é do interesse do acusado o interrogatório.

Havendo insistência, EXPEDIR PRECATÓRIA.

 Não havendo insistência, mas com interesse no interrogatório, conclusos. 

Sem interesse no interrogatório, ao Ministério Público para alegações finais 

e, após, à Defesa para mesmo fim.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70716 Nr: 1950-02.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 12/12/2018, às 

15h15min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo) e também o interrogatório do réu. Por fim, 

à SECRETARIA para:1.MANTER contato com a Cia da PM respectiva (ou 

DP, conforme for), verificando onde estão os policiais arrolados, 

EXPEDINDO as Precatórias necessárias;2.Havendo testemunhas 

residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a 

inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, 

FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR 

as partes da expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu 

cumprimento diretamente no Juízo deprecado;3.INTIMAR as testemunhas, 

vítima, réu e a Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR 

TELEFONE, SE RESIDENTE EM OUTRA COMARCA).Ciência ao Ministério 

Público.Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. 

Cumprir.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62889 Nr: 1248-61.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EREVALDO APARECIDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

Tendo em vista o conteúdo das alegações finais do Ministério Público, bem 

como por ainda não ter apresentado as respectivas, INTIMAR a Defesa 

para alegações finais.

Após, conclusos.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31839 Nr: 565-25.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Monteiro de Barros Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José Parada Simão 

- OAB:221.386

 Código nº 31839; VISTOS ETC, Trata-se de Cumprimento de Sentença 

relativo a honorários sucumbenciais, movido por RENATO DIAS COUTINHO 

NETO em face de BV FINANCEIRA S/A, partes já qualificadas nos 

autos(...) Decido. Observo que a parte executada descumpriu com seu 

ônus de declarar qual o valor que entende correto e de apresentar 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, como manda o 

§4º, artigo 525, do CPC, nestes termos: Art. 525. Transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na 

impugnação, o executado poderá alegar: [...] V - excesso de execução ou 

cumulação indevida de execuções; [...] § 4o Quando o executado alegar 

que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à 

resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que 

entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de 

seu cálculo. Nesta hipótese, determina o §5º do referido dispositivo: § 5o 

Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o 

demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de 

execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação 

será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de 

execução. Portanto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. No mais, 

deve ser levantado os valores auferidos pela penhora online realizada às 

fls. 255/258, os quais cobrem todo o débito executado, assim 

satisfazendo a obrigação executada no feito, impondo-se a extinção desta 

execução. Destarte, ante o exposto e sem mais delongas, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento dos 

valores penhorados, conforme dados bancários indicados à fl. 273, 

devendo ser observando o provimento nº 68/2018 do CNJ. Custas 

remanescentes pelo executado. (...) Valter Fabrício Simioni da Silva; Juiz 

de Direito em substituição legal"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57465 Nr: 2097-58.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDA, VLdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCCSL-M, SRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por estas razões, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pedida e DECRETO A 

INDISPONIBILIDADE DOS BENS da requerida aproximadamente 

correspondentes à quantia de R$ 138.032,60, considerando o valor 

indicado em inicial para ser restituído (R$ 34.508,15) somado ao potencial 

valor da multa civil que integra a pretensão da requerente (prevista no 

artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92), visto que a indisponibilidade deve 

recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento dos danos 

(artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92), impedindo que a requerida 

disponha de seu patrimônio, seja gratuita ou onerosamente, abstendo-se 

de quaisquer práticas que impliquem em alienação parcial ou total de seu 

patrimônio sem preservar a quantia gravada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55697 Nr: 1323-28.2018.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 VISTOS ETC.

Considerando o pedido da autora de ref. 29, tendo em mente que incumbe 

ao Juiz dilatar prazos processuais adequando-os às necessidade do 

conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito (art. 139, 

inciso VI, do CPC) e, ainda, que o processo judicial deve ser vista como 

instrumento à disposição do titular para efetivar seu direito, CONCEDO a 

dilação de prazo pedida.

Desta forma, INTIME-SE a requerente para demonstrar a existência de 

débito remanescente, como alegado, acostando-se também a planilha 

atualizada de débito, tudo no prazo de 20 (vinte) dias.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 18 de outubro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 9990 Nr: 1086-43.2008.811.0034
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAIeCLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego de Maman Dorigatti - 

Procurador do Estado - OAB:, Jenz Prochnow Júnior /Procurador 

do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Willian de Arruda - 

OAB:6369, Valesca Pratti de Lima - OAB:13943/MT

 Visto etc.,(...)Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora 

de veículos via RENAJUD porventura existentes em nome do devedor, 

LATICINIOS DOM AQUINO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – ME pessoa 

jurídica, CNPJ n° 01.336.853/0001-61, mormente pela diligência 

anteriormente infrutífera.Após, o cumprimento, independente do resultado, 

INTIME-SE a fazenda exequente para que se manifeste no prazo de cinco 

(05) dias.Por fim, mantenham-se os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação das constrições acima deferidas por meio do sistema 

Renajud.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Dom Aquino, 11 de abril de 2016.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31654 Nr: 393-83.2013.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do São Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Amaro de Almeida, José Alves de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610/MT, Jonattas 

Afonso Oliveira Pacheco - OAB:21750-0

 Por tais razões, CONHEÇO dos embargos de declaração em razão da 

admissibilidade no caso em concreto, mas DOU-LHES PARCIAL 

PROVIMENTO, reconhecendo e sanando a omissão apontada, porém não 

reconhecendo a validade da arrematação.Portanto, incluo à sentença 

guerreada os seguintes parágrafos:“Considerando houve leilão de imóvel 

pertencente ao executado e que a arrematação, no entanto, não restou 

perfeita, acabada e irretratável nos termos do artigo 903 do CPC, pois que 

ausentes as assinaturas da Juíza e do arrematante no Auto de 

Arrematação de fl. 139, a remissão da execução ocorrida pelo acordo ora 

homologado é válida, conforme termos do artigo 826 do CPC, in verbis:Art. 

826. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a 

todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância 

atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários 

advocatícios.Desta forma, DESFAÇO a arrematação e DETERMINO que se 

restitua ao arrematante JOSÉ CARLOS MOREIRA DE SOUZA, por alvará, o 

valor que lhe é devido pela compra do bem, pois comprovado o pagamento 

do lance de R$ 107.040,00 (cento e sete mil e quarenta reais) à fl. 140. 

Ausente comprovação do pagamento da comissão da leiloeira pelo 

arrematante (5% do lance), DEIXO de determinar a devolução de tais 

valores, sem prejuízo de posterior determinação caso provada a quitação, 

já que os valores agora serão devidos pelos executados.”A presente 

decisão agora é parte integrante da sentença de fl. 159, que persiste, no 

mais, conforme exarada.Intimem-se.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 30 de 

agosto de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36375 Nr: 1411-08.2014.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ricardo Pereira Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR SCHERER - 

OAB:3720/O

 “Vistos, etc.

 1. Tendo em vista ausência da testemunha, REDESIGNO a audiência para 

o dia 06 de fevereiro de 2019 às 16h15 (MT) para oitiva da testemunha 

Valdinei Lopes de Assunção Paiva. Requisite-se a testemunha.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 55803 Nr: 1371-84.2018.811.0034

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR ALVES DE FREITAS, Noena Francisca 

de Moraes Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Carlos Martins, TERCEIRO 

DESCONHECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BLANK - 

OAB:20218/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1371-84.2018.811.0034 (Código: 55803)

Vistos etc.

Tendo em vista que o magistrado encontra-se de licença médica na data 

de hoje, REDESIGNO a audiência designada para o dia 30 de novembro de 

2018 às 15h30 (MT).

No mais, cumpra-se conforme determinação de ref. 11.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 19 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50758 Nr: 656-06.2011.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pioneira Agrícola - Agro Potência Insumos 

Agrícolas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT

 Diante do retorno dos autos, impulsiono estes conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70108 Nr: 337-04.2012.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DOS SANTOS CAVALLARO, ROSEMARY 

STABILLE CAVALLARO, NEIFE DOS REIS CAVALLARO, JULIANA 

STEFFEN CAVALLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIO AMATO, ESPOLIO DE 

EMIDIO DIAS CARVALHO, COLONIZADORA PENAPOLENSE DE 

TERRAS-LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ayslan C. Moraes - 

OAB:MT/8377, Fernando Henrique Cesar Leitão - OAB:MT 13.592, 

JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT, Reinaldo Josetti de 

Oliveira - OAB:11145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Krikor Kaysserlian - 

OAB:26.797 OAB/SP, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82614 Nr: 175-96.2018.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEIA MENDES DA SILVA PESCINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74822 Nr: 843-72.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANA PIRES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73558 Nr: 276-41.2015.811.0093

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PEREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76932 Nr: 622-55.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de crédito de livre admissão de associados 

Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SANCHES DOS SANTOS - ME, 

CARLOS SANCHES DOS SANTOS, ANTONIA ROCHA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 78336 Nr: 18-60.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabianne Colla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA AGNER GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Cristina Mayer - 

OAB:18.586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280-B/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76635 Nr: 468-37.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEANDRO REIS SILVA, JAIRO 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73873 Nr: 409-83.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção a sentença de folhas 103/104, remeto estes autos a 

Contadora, para que proceda a atualização do débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74333 Nr: 611-60.2015.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Berticelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Em atenção a sentença de folhas 25/26, remeto estes autos a Contadora, 

para que proceda a atualização do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73558 Nr: 276-41.2015.811.0093

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PEREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70609 Nr: 847-17.2012.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES KING CARR DE MUZIO, MARIA TEREZA 

SANTOMAURO DE MUZIO, Bruno Boeing, BENICIO BOEING, KELLI 

CRISTINA FERREIRA BOEING, SAULO GERALDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO BASSANI, Everton 

Bassani, RODRIGO BASSANI, Rosemar Aparecida Sinópolis Bassani, 

Eduardo Bassani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:MT/9876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33965 Nr: 82-69.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Santiago da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazonia Revendedora de Motos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVIO SANTIAGO DA SILVA, Cpf: 

54524768149, Rg: 845.826, Filiação: Joaõ Santiago da Silva e Madalena da 

Lourdes da Silva, data de nascimento: 03/02/1971, brasileiro(a), natural de 

Cianorte-PR, lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em análise dos autos, verifica-se que a parte-autora mudou de 

endereço sem comunicar ao juízo, desta forma, nos termos do art. 274, 

parágrafo único, do CPC, entendo que abandonou a causa.Considerando 

o fato de que a requerente não manifestou seu interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, a 

extinção é medida que se impõe, senão vejamos a disposição do artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil:“Art. 485 – O juiz não resolverá 

o mérito quando:”III – por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. Assim, 

JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.Sem custas.Após as anotações de praxe, 

arquive-se. P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Conceição 

Caldas Abreu, digitei.

Guarantã do Norte, 18 de outubro de 2018

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38165 Nr: 363-88.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Santiago da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazonia Revendedora de Motos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Amâncio de Carvalho - 

OAB:6.019-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVIO SANTIAGO DA SILVA, Cpf: 

54524768149, Rg: 845.826, Filiação: Joaõ Santiago da Silva e Madalena da 

Lourdes da Silva, data de nascimento: 03/02/1971, brasileiro(a), natural de 

Cianorte-PR, lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Trata-se de ação por meio da qual pretende a parte autora a 

entrega de motocicleta que diz ter adquirido da demandada.Contestação 

apresentada às folhas 45/47.Intimado para dar seguimento à ação, a parte 

autora quedou-se inerte.Certidão acostada às folhas 86 informa que a 

parte autora não tem advogado constituído nos autos, uma vez que o 

anterior causídico não mais faz parte dos quadros da OAB.Tentativa de 

intimação pessoal frustrada em razão da não localização da parte 

autora.Assim, tendo em vista a ausência de advogado constituído e a não 

localização da parte autora para dar andamento ao feito, que se encontra 

sem qualquer impulso pelas partes desde setembro de 2009, outra opção 

não há senão a extinção do feito por abandono e ausência de 

pressuposto processual.Ante ao exposto, na forma do art. 485, II, III e IV, 

do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, fixando 

honorários em favor da parte requerida no importe de 500,00 (quinhentos 

Reais) em razão do princípio da causalidade.Custas pela parte autora, 

suspensas em razão do deferimento da gratuidade.Intimem-se.Após, 

certifique-se o transito em julgado e arquive-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Conceição 

Caldas Abreu, digitei.

Guarantã do Norte, 18 de outubro de 2018

Loir Fabio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 20717 Nr: 1640-52.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Paradão Ltda, José Ademir Tesk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA INTEGRAL DE REFORMA 

AGRARIA BRAÇO SUL CIRA - BS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT, Luciano Teixeira Barbosa Pinto - 

OAB:OAB/PR 35.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Schneider - OAB:15.345, 

Rony de Abreu Munhoz - OAB:11.972/OAB-MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerido acerca 

do desarquivamento dos autos, conforme pugnado, devendo requerer o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39628 Nr: 1829-20.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Rosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 
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OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87256 Nr: 1158-55.2014.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I Cusin ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson W R Santos - 

OAB:226132 SP, José Martins - OAB:84314 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 71/73, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105869 Nr: 649-22.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Guerreiro Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Guarantã 

do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca dos documentos de fls. 185/190, requerendo o que 

entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86908 Nr: 328-89.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTR, LUCIANA GONÇALVES TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:17210-A, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:17210A

 Intimação das partes para no prazo de 10 (dez) dias se manifestarem 

sobre a quitação dos valores sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41806 Nr: 1186-28.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (requerente) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38063 Nr: 261-66.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Dalazen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Pires de Andrade - 

OAB:7994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA DI GIULIO 

BOHAC - OAB:6396-B OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente, para 

dar prosseguimento no feito requerendo o que entender por direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118009 Nr: 4158-24.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A, Juizo da Vara Especializada dev 

Direito Bancario Varzea Grande-Mt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Augusto Perin, Juízo de Direito da 

Comarca de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Renato Chagas Correa da Silva e Cristiana Vasconcelos Borges Martins, 

para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), 

devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83411 Nr: 2746-68.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARTINS BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (executado) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118076 Nr: 4199-88.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ascauu - Associação Catalão Uberlandia e Unai de 

Transportes, Juizo da Comarca de Uberlândia - MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramon Santos dos Reis, Juízo de Direito da 

Comarca de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisandra Rosa Dias - 

OAB:OAB/MG 98752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Elisandra Rosa Dias, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito 

da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41686 Nr: 1066-82.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: RMW, Gabriely Camparoto Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIMAR CARLOS WIONCZEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente, para 

manifestação em relação a cota ministerial de fls. 70 e da certidão de fls. 

72, no prazo de 5 (cinco) dias..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112315 Nr: 4222-68.2017.811.0087

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JML, ALdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a gratuidade judiciária.

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência eis que há risco de 

irreversibilidade da medida com a venda do imóvel.

Determino que a parte autora apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, 

avaliação do imóvel que pretende vender, bem como a proposta de 

compra recebida, informando, detalhadamente, de que modo o numerário 

obtido com a venda do bem reverterá em favor da curatelada.

Outrossim, diga a autora quanto a existência ou não de outros parentes na 

linha sucessiva da curetelada, fazendo prova das alegações.

 Após, vistas ao Ministério Público para parecer e voltem-me conclusos 

para sentença ou saneamento.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-27.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELOI DE LARA JOVIATTI (REQUERENTE)

ANGELA DE LARA JOVIATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIO PAVLAK BERNARDI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GUSTAVO JOSE KUMMER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Visto em correição. Intime-se a parte autora para que manifeste interesse 

na continuidade do feito. Faculto à parte autora indicar a data que melhor 

lhe atendo o interesse para realização da audiência de conciliação, 

observando a necessidade de intimação da parte adversa, haja vista o 

alongado decurso de tempo sem solução. Nada sendo requerido no prazo 

de 5 (cinco) dias, conclusos para extinção. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52579 Nr: 3036-66.2017.811.0036

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: COdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação de destituição de poder familiar c/c com 

pedido de adoção da menor K. L. T. C., ajuizada por CRISTIANE OLIVEIRA 

DA SILVA devidamente qualificada, em face de SILVANIA TEODORA DE 

MORAES, por consequência extingo o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO nos termos do art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, para 

isso:1) CONFIRMO a decisão liminar prolatada nos presentes autos às fls. 

134/135.2) DESTITUO o poder familiar entre a menor K. L. T. C. e a sua 

mãe biológica SILVANIA TEODORA DE MORAES, ora requerida, nos 

termos do art. 1635, IV do Código Civil e art. 24 e 155 do ECA.3) 

CONSTITUO a infante K. L. T. C., já qualificada nos autos, por via legal, na 

condição de filha da autora CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA, com os 

mesmos direitos e deveres de uma filha biológica. EXPEÇA-SE o 

respectivo termo.4) DETERMINO que o nome da infante será, a partir de 

então LARYSSA OLIVEIRA DA SILVA, conforme requerido na petição 

inicial.5) DETERMINO que conste na certidão de nascimento da infante, o 

novo nome e sobrenome, o nome da mãe como sendo o da autora, e 

também deverá constar os nomes dos pais da adotante como avós, 

conforme os documentos que acompanham a petição inicial.6) DECLARO 

cancelado o registro original de nascimento da mencionada infante e, caso 

tal registro não tenha sido efetuado, novo registro deverá ser 

concretizado nos termos acima expostos.7) SEM CUSTAS para as partes, 

na forma do § 2º do art. 141 do Estatuto da Criança e do Adolescente.8) 

CIÊNCIA ao Ministério Público e a advogada da parte autora.9) Com o 

trânsito em julgado da decisão, EXPEÇAM-SE os mandados de averbação 

e demais expedientes necessários para o exaurimento da sentença. 

Após, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 26/04/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58674 Nr: 1780-54.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorcelino da Silva Medeiros, Edevaldo Cunha 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23.919, Leila da Silva Souza Franco - OAB:17.928, WMARLEY 

LOPES FRANCO - OAB:3353

 Processo nº 1780-54.2018.811.0036

Código: 58674

Criminal

Despacho.

Vistos etc.

Recebo às Respostas à Acusação apresentadas pelos réus.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 29/11/2018, às 

14h15min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, os interrogatórios dos réus;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE os acusados, JORCELINO DA SILVA MEDEIROS e 

EDEVALDO CUNHA DE OLIVEIRA, para que compareçam à audiência ora 

designada;

 Ciência ao Ministério Público e às Defesas dos acusados.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 17 de outubro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45333 Nr: 2361-40.2016.811.0036

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernestina Francisca de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 45333

 Vistos etc.

Trata-se ação previdenciária ajuizada por ERNESTINA FRANCISCA DOS 

SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Estudo sócio econômico às fls.64/67, bem como, laudo pericial juntado às 

fls.80/87.

 É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes, inquirição das testemunhas, laudo pericial e estudo sócio 

econômico.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/12/18, às 

17h30min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 16 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13102 Nr: 540-79.2008.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Leite Barbosa - Prefeito Municipal de 

Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, João de Melo Silva - OAB:3.605-A/MT

 Diante do exposto:1) HOMOLOGO as prestações de contas apresentadas 

pela Escola Arnaldo Figueiredo às fls. 396/402, pela Escola Estadual Filinto 

Muller às fls. 404/408 e pela Escola Estadual XV de Outubro às fls. 

410/415, para os devidos efeitos legais.2) JULGO EXTINTA o presente 

cumprimento de sentença da Ação Civil Pública, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, para isso:3) CIÊNCIA ao Ministério Público.P.C.I.Por fim, com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, ARQUIVE-SE o presente feito, com as 

baixas e anotações de estilo, independentemente de nova 

determinação.Guiratinga/MT, 28/09/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 57710 Nr: 1447-05.2018.811.0036

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdA, AAdL, PAFK, CBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marina Costa e Castro - 

OAB:22986/MT

 .2) DO RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO.RECEBO a representação 

oferecida pela ilustre representante do Ministério Público contra os 

adolescentes WILLIAM FRANCISCO SILVA, MATHEUS MARTINS DE 

ARAÚJO e CHARLISTON BARBOSA MACEDO, qualificados nos autos, 

posto que há indícios suficiente de autoria de ato infracional análogo ao 

crime descrito no artigos 33 da Lei 11.343/06.CITE-SE os adolescentes, 

cientificandos do teor da representação, bem como a seus pais ou 

responsáveis, NOTIFICANDO-SE todos para comparecerem à audiência de 

apresentação que designo para o dia 17/10/2018 às 10h00min (MT). Os 

adolescentes e seus pais, ou responsáveis, deverão estar 

acompanhados de advogado. Se os adolescentes, embora notificados, 

não comparecerem á audiência de apresentação, fica desde já autorizado 

à condução coercitiva, conforme preleciona o art. 187 do ECA.Com o 

devido, comparecimento dos adolescentes, seus pais ou responsáveis, 

serão procedidos à oitiva, havendo necessidade será solicitada opinião de 

profissionais qualificados. NOMEIO CURADOR ESPECIAL os genitores dos 

menores, os quais deverão receber uma copia desta decisão, bem como 

intimadas para audiência acima designada.Face a situação 

socioeconômica dos adolescentes representados, NOMEIO a 

DEFENSORIA PÚBLICA para, promover a defesa dos representados.O 

feito prosseguirá, de conformidade com artigos 186 e seguintes do ECA, 

isto é, após audiência de apresentação e inquirição do adolescente 

infrator e seus responsáveis, o defensor terá 3(três) dias para defesa 

prévia. DETERMINO que seja realizada avaliação psicológica dos 

adolescentes e relato social pelo agente da Infância e Juventude desta 

Comarca.Anote-se a serventia, a prioridade na tramitação, nos termos do 

art. 152, paragrafo único, da Lei n° 8.069/90.Dê-se CIÊNCIA ao 

representante do Ministério Público.NOTIFIQUE-SE a Defensoria 

Púb l i caCumpra -se .  In t ime-se .Expeça-se  o  necessá r i o .À s 

providências.Guiratinga/MT, 08 de agosto de 2018. Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14927 Nr: 993-40.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Filho Laticínios-ME, José Balbino 

Filho, Vera Lucia Nossol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Loise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 993-40.2009.811.0036 (14927)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

 Vistos, etc.

Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento 

acerca da questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal 

como forma de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da 

Justiça, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para 

obtenção de informações quanto ao endereço da parte.

A jurisprudência assevera, ainda que o contribuinte têm o direito “à 

privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe 

ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo”.(REsp 306570/SP, Relatora Ministra ELIANA 

CALMON, in DJ de 18/02/2002).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO 

COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não 

merece trânsito recurso especial que discute questão já superada no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de 

quebra de sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo 

da instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em 

nome do devedor, passíveis de penhora pelo exeqüente. II. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 

466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in 
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DJ de 31/03/2003, p. 232).

 Posto isto, INDEFIRO o pedido da parte exequente.

Nesse sentido, INTIME-SE a parte exequente, por meio do seu advogado 

via DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Guiratinga/MT, 19/10/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41480 Nr: 544-38.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Ramos Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Moraes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258-B/MT, Adilon Pinto da Silva Junior - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Rescisória 

proposta por proposta por CARLITO RAMOS DE REZENDE, em face de 

EUDES MORAES DE SOUZA, decidindo a lide com resolução de mérito, por 

consequência a extingo com fulcro no artigo 487, I do Novo CPC, para 

isso:1) Em razão da sucumbência, CONDENO o AUTOR ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios 

sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, conforme estabelece o art. 85, §2º e §8º do NCPC, visto que 

pela natureza da causa e do tempo percorrido, não vislumbro que este 

feito tenha exigido do advogado do requerido a realização de um trabalho 

excessivo e desgastante, principalmente, considerando que o mesmo não 

apresentou os memoriais finais. PORÉM, importante esclarecer que a sua 

execução deverá seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do 

NCPC, em vista da parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita 

(Decisão de fl. 50).P.I.C.2) Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 19/10/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37169 Nr: 688-46.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Lima Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 37169

Vistos etc.

Preenchidos os requisitos (documentos de fls.110/137), defiro a 

habilitação dos herdeiros, para que estes possam dar prosseguimento no 

feito.

Dessa forma, considerando a inercia do INSS quanto a execução da 

sentença, requisite-se pagamento por intermédio do Tribunal competente 

devendo, neste caso, aguardar-se o pagamento em arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório estatístico, mas sem baixa na distribuição.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de outubro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41704 Nr: 615-40.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Cézar Pereira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:20487/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 41704

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por JAIRO CEZAR PEREIRA 

CAMPOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Laudo pericial juntado às fls.149/151.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes, inquirição das testemunhas e laudo pericial.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo o dia 11/12/18, às 16h00min, para audiência de instrução e 

julgamento.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36748 Nr: 535-13.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salvador Tavares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:TENENTE

 PROCESSO/CÓD. Nº 36748

Vistos etc.

Considerando o cálculo apresentado pelo requerente às fls.103/104, e 

concordância do requerido à fl.113, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados.

 Expeça-se o respectivo RPV, aguardando-se o pagamento em arquivo 

provisório, excluindo-o do relatório estatístico, mas sem baixa na 

distribuição.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de outubro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60657 Nr: 2555-69.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Alline Aparecida da Cruz Ferraz Pessoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângela Marina Nogueira Marques, Maria 

Tereza Carvalho de Araújo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexander Zardini Dourado - 

OAB:7.022-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 2555-69.2018.811.0036

Código nº: 60657

Queixa Crime

Decisão.

Vistos etc.

Inicialmente, determino que a serventia CERTIFIQUE quanto ao pagamento 

das custas processuais iniciais.

Caso as custas não tenham sido recolhidas, INTIME-SE a Querelante, por 

meio de seu advogado constituído, a no prazo de 15 (quinze) dias 

comprovar o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito e 

cancelamento da distribuição.

 Após, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 18 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37991 Nr: 1064-32.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Bassi Martini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948-B/MT

 Processo n.º 1064-32.2015.811.0036

Código: 37991

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Verifica-se que foram expedidas quatro cartas precatórias para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa fora da terra, Breno Ribeiro de Souza, 

Vinicius Martines Delfino, Satio Obuchi, Guilherme Silvério de Souza, além 

da carta precatória para oitiva da vítima, sendo que delas, três retornaram 

devidamente cumpridas, tendo havido a desistência da oitiva da vítima pelo 

Parquet.

Considerando que a expedição da precatória não suspende a instrução 

criminal, nos termos do determina o art. 222, §1º do Código de Processo 

Penal, DECLARO encerrada a instrução processual, ABRA-SE vista às 

partes para apresentação de memoriais finais, primeiramente ao Ministério 

Público, após a Defesa, vindo-me conclusos para sentença

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 11 de outubro de 2018.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60630 Nr: 2541-85.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adean Pereira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Molina Porto - 

OAB:12790-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 60630Vistos etc.Trata-se de ação previdenciária de 

concessão de amparo assistencial a pessoa portadora de deficiência 

proposta por ADEAN PEREIRA SANTANA em face INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS.O interesse processual do segurado e a 

utilidade da prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses de 

recusa de recebimento do requerimento ou da negativa de concessão do 

benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja 

pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposadaNesse 

sentido, tendo em vista que cabe à parte requerente trazer aos autos os 

documentos que se fazem necessários para o recebimento de uma ação, 

e conforme entendimento do TRF da 1ª Região, intime-se o autor para que, 

no prazo de 90 (noventa) dias, acoste aos autos o comprovante do 

indeferimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do art. 485, I c/c art. 330, III, ambos do 

NCPC.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 19 de outubro de 2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60612 Nr: 2537-48.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Francisca Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓDIGO N° 60612

Vistos etc.

É sabido que para haver o deferimento da petição inicial é necessário que 

a peça exordial esteja adequada aos requisitos essenciais mencionados 

nos arts. 319, 320 e 321 do Novo Código de Processo Civil.

 Contudo, compulsando os presentes autos, percebe-se que faltam 

algumas páginas na petição inicial, mais precisamente as ultimas 4 

páginas.

 Nesse sentido, está claro que essa situação caracteriza defeitos na 

referida peça, os quais dificultam o julgamento do mérito da presente Ação 

e conforme o art. 321 do Novo CPC, este Juízo deve determinar que o 

autor emende a petição inicial, para sanar os referidos defeitos e 

irregularidade, sob pena de indeferimento da peça exordial.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu Advogado, para 

que, no prazo de 15 (dez) dias e sob pena de indeferimento da peça 

vestibular e cancelamento da distribuição, EMENDE A INICIAL, juntado a 

peça inicial com todas as suas páginas.

 Após o prazo, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos para 

novas deliberações.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59964 Nr: 2286-30.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓDIGO N° 59964

Vistos etc.

É sabido que para haver o deferimento da petição inicial é necessário que 

a peça exordial esteja adequada aos requisitos essenciais mencionados 

nos arts. 319, 320 e 321 do Novo Código de Processo Civil.

 Contudo, compulsando os presentes autos, percebe-se que faltam 

algumas páginas na petição inicial, mais precisamente as páginas 25/26/27 

e 28.

 Nesse sentido, está claro que essa situação caracteriza defeitos na 

referida peça, os quais dificultam o julgamento do mérito da presente Ação 

e conforme o art. 321 do Novo CPC, este Juízo deve determinar que o 

autor emende a petição inicial, para sanar os referidos defeitos e 

irregularidade, sob pena de indeferimento da peça exordial.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu Advogado, para 

que, no prazo de 15 (dez) dias e sob pena de indeferimento da peça 

vestibular e cancelamento da distribuição, EMENDE A INICIAL, juntado a 

peça inicial com todas as suas páginas.

 Após o prazo, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos para 

novas deliberações.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de outubro de 2018.
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Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50402 Nr: 2196-56.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inair Brandão dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP., Robert Luis de Souza Conceição - 

Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 50402

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste quanto à planilha de 

cálculos, apresentada pela Autarquia, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de outubro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38008 Nr: 1067-84.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGRS, EdBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS, I-NdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 38008

Vistos etc.

Afim de evitar futuro prejuízo à parte autora, intime-se a requerente, 

novamente, para que cumpra o que fora determinado na decisão retro, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Caso mantenha-se inerte, volvam os autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de outubro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56742 Nr: 1059-05.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ingrydys Hananda Mingoti - 

OAB:MT 19871, Viviani Mantovani Carrenho Bertoni - 

OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial.Condeno a parte autora nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, com 

supedâneo no art. 85, §8º, do NCPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

cuja execução deverá observar o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, 

por ser o vencido beneficiário da Justiça Gratuita.Publique-se. Registre-se. 

In t imem-se.Escoado o prazo recursal ,  arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo com as cautelas de praxe. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 19 de 

outubro de 2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60656 Nr: 2554-84.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Borges de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Pasqualini Alves, José Augusto 

Pasqualini Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião José de Souza - 

OAB:22452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2554-84.2018.811.0036

Código: 60656

Decisão.

Vistos, etc.

Considerando a certidão do setor de distribuição de fl. 16, dando conta da 

não comprovação do pagamento de custas INTIME-SE o Requerente, 

através de seu advogado constituído, para recolher as custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Novo Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 18 de outubro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58495 Nr: 1734-65.2018.811.0036

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Dias e Silva, Omar Dias da Silva, Ondiário João 

da Silva, Eutália Cecília Silva, Benvinda Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozair Pereira da Silva, Aparecida Soares da 

Silva, Almerinda Pereira Santos, Sinval Pereira da Silva, Noélia Barbosa da 

Silva, Rui Pereira da Silva, Nicolina Ribeiro da Silva, Sebastião Pereira da 

Silva, Naides Alves da Silva, Geni Pereira da Silva, Maria Gonçalves da 

Silva, Nilton Pereira, Antônia Cordeiro Pereira, Ivani Pereira Gonçalves, 

Arlindo Gonçalves, Neli Pereira da Silva, Eleozita Pereira de Almeida, João 

Almeida Bastos, Devaldino de França Barbosa, Candida Silva Barbosa, 

Espólio de Ademar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO STIEHLER MECCHI - 

OAB:17257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1734-65.2018.811.0036 (58495)

Ação de Pedido de Sobrepartilha

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da parte autora de Ref. 16 e 18.

 Nesse sentido, INTIME-SE a parte autora para que junte aos autos, no 

prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, o comprovante de pagamento da 

PRIMEIRA PARCELA, no valor que será apresentado nas Guias que virão a 

ser liberadas pelo Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de 

Justiça, sob pena do indeferimento da petição inicial e extinção do feito, 

sem resolução do mérito

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos, para 

análise dos pedidos liminares.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 18/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37991 Nr: 1064-32.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Bassi Martini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 
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OAB:17.948-B/MT

 Ante o exposto, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 109, 

inciso VI, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado PAULO BASSI 

MARTINI em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com 

relação ao crime previsto no art. 330 do Código Penal.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 11 de 

outubro de 2018. AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 

2019 - FAZ SABER, a todos quantos interessar possa que em 

cumprimento ao artigo 426, do Código de Processo Penal (Lei 11.689/08), 

a lista provisória de Jurados dos cidadãos abaixo relacionados para 

servirem como membros do corpo de jurados do Egrégio Conselho de 

Sentença do Tribunal do Júri desta Comarca, nas sessões periódicas 

durante o ano de 2019:

* O Edital completo ,encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90800 Nr: 2020-57.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 (...) O denunciado apresentou resposta à acusação às ref. 36. Pois bem. 

Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os argumentos 

expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou seja, são 

insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os indícios 

de autoria. Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses 

ensejadoras do julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, 

CPP, DESIGNO solenidade para 06 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 10H00MIN, 

DETERMINANDO a intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do 

órgão ministerial para comparecimento. Depreque-se o interrogatório dos 

acusados, e a oitiva das testemunhas, se necessário, fixando prazo para 

o cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII 

da CNGC. Caso seja deprecado todas as inquirições, remetam-se os autos 

conclusos para cancelamento da solenidade. Com o fito de evitar que os 

autos venham conclusos na data da solenidade sem o cumprimento 

integral ou justificativa a tanto, DETERMINO que a Secretaria de Vara 

CERTIFIQUE antes da conclusão. CIÊNCIA ao Ministério INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Itaúba, 18 de outubro de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78929 Nr: 652-81.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

NOVA SANTA HELENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 652-81.2016.811.0096 (Código 78929)

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerido: Estado de Mato Grosso, Município de Nova Santa Helena

Interessado: Crystian Bezerra Neves

Vistos.

Tendo em vista o cumprimento da Carta Precatória de ref. 60 

(fornecimento da realização do exame CGH – Hibridação Genômica), e 

considerando o requerimento de ref. 67, DETERMINO a imediata liberação 

dos valores que se encontram bloqueados às ref. 47, em favor do 

Laboratório de Pesquisas Clínicas Borba LTDA, CNPJ nº 

33.710.146/00001-80, Banco do Brasil - Conta Corrente – 6155, Agência – 

1779-5.

 Às providências.

Itaúba, 18 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70111 Nr: 369-97.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B, ROBERT LUIZ DO NASCIMENTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 369-97.2012.811.0096 (Código 70111)

Exequente: União – Fazenda Pública Nacional

Executado: Agro Norte Nutrição Animal LTDA - EPP

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA 

NACIONAL, contra AGRO NORTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA – EPP, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Decisão de fl. 247 determinando a suspensão dos autos pelo prazo de 90 

(noventa) dias e a intimação da exequente para manifestação após o 

transcurso do prazo, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

À fl. 252 fora certificado o transcurso do prazo sem manifestação da 

exequente.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Sem custas.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, proceda-se com o desapensamento e, após, 

remetam-se os autos AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

Itaúba, 25 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 4185 Nr: 5-53.1997.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO ALBANO COALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Galadinovic Alvim - 

OAB:14.371/MT, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT, JULIANO 

GALADINOVIC ALVIM - OAB:17010, Thaizze de Oliveira Langaro - 

OAB:14.756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, Edson Plens - OAB:5603/MT, Neuma T. Cielo Mânica - 

OAB:MT-3598-B

 Considerando que inexiste nos autos a informação quanto ao pagamento 

do RPV/PRECATÓRIO expedidos, nos termos da Legislação Vigente e do 

Provimento nº41/2016-CGJ, Art. 1209 da CNGC, impulsiono estes autos 
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com a finalidade de intimar a parte exequente, via DJE, para no prazo de 

05(cinco) dias, informe nos autos se houve ou não o pagamento do débito 

em questão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73017 Nr: 682-87.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO BRAGA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado do réu, via DJE, para 

no prazo de 05(cinco) dias, apresentar os memoriais finais.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31404 Nr: 1243-95.2012.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Fabiano Bernardino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 126, §1º, incisos I e II, da Lei de 

Execuções Penais, HOMOLOGO 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias 

trabalhados pelo recuperando e 200 (duzentas) horas de estudo, remindo 

ao todo de sua pena 111 (cento e onze) dias, os quais devem ser 

considerados como pena cumprida para todos os efeitos, inclusive para 

progressão, a teor do que dispõe o artigo 128 da LEP.Proceda-se com 

nova realização de cálculo de pena, levando em consideração os dias 

aqui remidos, em seguida, dê ciência ao Ministério Público e à defesa, 

enviando cópia do cálculo ao recuperando e ao Diretor da Cadeia 

Pública.No mais, aguardem-se os autos em Secretaria até data próxima 

para progressão de regime ou em caso de ser feito novos requerimentos 

n o s  a u t o s . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Itiquira-MT, 18 de outubro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49044 Nr: 1115-02.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisdouglas Marques Alberto, Alexandre da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, o 

qual apresentou resposta à acusação, na oportunidade em que refutou os 

fatos da exordial e arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de novembro de 

2018 às 10h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

dos acusados, caso este compareça espontaneamente aos autos.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, para comparecerem 

a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57986 Nr: 1569-45.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBERLINO, 

Nelson de Souza Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROBERTO DANIEL - 

OAB:293376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59106 Nr: 2120-25.2018.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Moreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR CARDOSO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANNA KAROLYNNE 

RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:25453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela e, ante os termos da inicial e, 

considerando o binômio necessidade e possibilidade, é plausível a fixação 

dos alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, devendo esta quantia ser depositada mensalmente até o dia dez 

de cada mês na conta da autora, qual seja: Caixa Econômica Federal, 

Agência 4611, Conta nº 4450-3, operação 13.Versando a causa sobre 

direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º 

c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, determino que 

à Secretaria deste Juízo designe audiência de conciliação, a ser realizada 

no núcleo de conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 

334 do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, devidamente 

acompanhado de advogado.Cientifique a parte requerida de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação da parte requerida que o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 
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econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 17 de outubro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33557 Nr: 615-38.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aleff Roger Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Manifeste-se a Defesa quanto aos esclarecimentos requisitados e 

juntados às fls. 362/368 e da planilha de remição de fls. 339, bem como 

informar se seu contrato com o recuperando visa sua defesa no PAD 

instaurado contra ele.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59106 Nr: 2120-25.2018.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Moreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR CARDOSO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANNA KAROLYNNE 

RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:25453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

24/01/2019, às 13horas. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 10/2018-DF - Publicar a relação de processos que contém 

objetos apreendidos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, os legítimos 

proprietários se manifestem a respeito do interesse na restituição dos 

bens, conforme relação abaixo

* O Edital n° 10/2018-DF, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36604 Nr: 805-04.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIZO TEIXEIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Graciela Correa Bento - 

OAB:OAB/MT 17873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 18 de outubro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49151 Nr: 1502-20.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Tomando-se por base apenas esses indícios e a própria condição do 

obrigado em alimentar os filhos na mesma proporção que a mãe, ARBITRO 

os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor do filho menor, em 40% (quarenta 

por cento) do salário-mínimo vigente, correspondente ao valor de R$ 

381,60 (trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), devidos à 

partir da CITAÇÃO, e serem pagos mensalmente, depositados em conta 

bancária, em nome da representante dos infantes, ou mediante recibo, até 

dia 10 (dez) de cada mês.No tocante ao pedido de guarda provisória 

unilateral, destaca-se o art. 1.585 do CC/02, com redação dada pela Lei nº 

13.058, de 2014, o qual preconiza que a guarda provisória será analisada 

preferencialmente após a oitiva da parte contrária. Sendo assim, 

POSTERGO a análise do pedido para após a audiência de conciliação e 

estudo psicossocial.No que pertine ao pedido de posse dos bens móveis 

que, supostamente, estão em poder do requerido, tenho por bem 

indeferi-lo, isso porque, não ficou demonstrada a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Ademais, 

conforme consignado pela própria autora, já foi deferida em sede de 

medidas protetivas de urgência, a proibição de o requerido celebrar 

contratos de compra, venda e locação alusivos a bens pertencentes ao 

casal, estando, portanto, assegurado o direito da parte autora. DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.No mais, considerando a nova sistemática 

do Código de Processo Civil em vigor que prima pela solução consensual 

dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo 

Estado e estimulada por Juízes, Advogados, Defensores Públicos e 

membros do Ministério Público, DESIGNO audiência de tentativa de 

conciliação/mediação para o dia 26 de NOVEMBRO de 2018, às 16h30, a 

ser realizada no Centro de Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC.(...) Dê-se ciência ao Ministério Público, nos termos do artigo 698, 

do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 16 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48403 Nr: 1093-44.2018.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdR, AAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdRV, CSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em razão do princípio do melhor interesse da criança e 

ante a ausência de elementos desabonadores em relação aos 

requerentes, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos 

termos do artigo 300 do Código de Processo Civil e nos moldes do artigo 

33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que, concedo a 

GUARDA PROVISÓRIA do menor VICTOR ALEXANDRE SANTOS ROCHA 

aos avós paternos RITA ROCHA VICENTE e ANTÔNIO AGOSTINHO 

VICENTE. EXPEÇA-SE termo de guarda provisória e INTIMEM-SE para que 

assine em cartório. Oficie-se à equipe multidisciplinar vinculada à esta 

Comarca para que proceda a realização de estudo social na residência da 

parte requerente, devendo focar no possível vínculo afetivo existente 
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entre as partes. O prazo para entrega do laudo é de 30 (trinta) dias.DEIXO 

DE DESIGNAR a audiência de conciliação no presente momento, haja vista 

que os requeridos estão em lugar incerto e não sabido.Tendo em vista que 

o diligente Promotor de Justiça realizou pesquisa (SIEL, INFOSEG, 

FACEBOOK), obtendo a informação de que o genitor encontra-se nos 

Estados Unidos e a requerida está em endereço incerto e não sabido, 

declaro satisfeita as condições do art. 256, § 3º, do CPC.Portanto, (...) 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 16 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50556 Nr: 2351-89.2018.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e 

alterações inseridas pela Lei 10.931/04, defiro a liminar 

pleiteada.Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça apreender o veículo, marca TOYOTA, modelo COROLLA 

XEI 1.8, FLEX, chassi n.º 9BRBB48E7A5122460, ano de fabricação 2010 e 

modelo 2010, cor PRETA, placa HTT-2007, renavam 00195838211, onde 

quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante legal do 

requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até 

ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo arcar com as eventuais 

despesas.O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca 

e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 

3º,§ 14, do Decreto-Lei n. 911/69).Proceda-se a vistoria do veículo no ato 

de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, quilometragem, arbitrando-se o seu valor, entre outras 

características que se mostrem relevantes. CITE-SE a parte Requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a 

contar da execução da liminar.(...) Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50489 Nr: 2317-17.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TAYNARA GABRIELLA MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Tomando-se por base apenas esses indícios e a própria condição do 

obrigado em alimentar os filhos na mesma proporção que a mãe, ARBITRO 

os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor do filho menor, em 40% (quarenta 

por cento) do salário-mínimo vigente, correspondente ao valor de R$ 

381,60 (trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), devidos à 

partir da CITAÇÃO, e serem pagos mensalmente, depositados em conta 

bancária indicada pela requerente ou mediante recibo, até dia 10 (dez) de 

cada mês.DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor que prima pela solução 

consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser 

promovida pelo Estado e estimulada por Juízes, Advogados, Defensores 

Públicos e membros do Ministério Público, DESIGNO audiência de tentativa 

de conciliação/mediação para o dia 26 de NOVEMBRO de 2018, às 14h30, 

a ser realizada no Centro de Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

- CEJUSC.INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a parte requerida (dando 

ciência da fixação de alimentos provisórios), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de 

advogado, informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).(...) Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50510 Nr: 2329-31.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Laudilene José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Tomando-se por base apenas esses indícios e a própria condição do 

obrigado em alimentar os filhos na mesma proporção que a mãe, ARBITRO 

os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor do filho menor, em 40% (quarenta 

por cento) do salário-mínimo vigente, correspondente ao valor de R$ 

381,60 (trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), devidos à 

partir da CITAÇÃO, e serem pagos mensalmente, depositados em conta 

bancária indicada pela requerente ou mediante recibo, até dia 10 (dez) de 

cada mês.DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor que prima pela solução 

consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser 

promovida pelo Estado e estimulada por Juízes, Advogados, Defensores 

Públicos e membros do Ministério Público, DESIGNO audiência de tentativa 

de conciliação/mediação para o dia 26 de NOVEMBRO de 2018, às 14h00, 

a ser realizada no Centro de Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

- CEJUSC.(...) Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 15 de 

outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50464 Nr: 2303-33.2018.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizete Fernanda Dos Santos Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Satil de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THUCYDIDES FRANCISCO 

CONCEIÇÃO ALVARES - OAB:4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tomando-se por base apenas esses indícios e a própria condição do 

obrigado em alimentar os filhos na mesma proporção que a mãe, ARBITRO 

os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor do filho menor, em 40% (quarenta 

por cento) do salário-mínimo vigente, correspondente ao valor de R$ 

381,60 (trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), devidos à 

partir da CITAÇÃO, e serem pagos mensalmente, depositados em conta 

bancária indicada pela requerente ou mediante recibo, até dia 10 (dez) de 

cada mês.DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor que prima pela solução 

consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser 

promovida pelo Estado e estimulada por Juízes, Advogados, Defensores 

Públicos e membros do Ministério Público, DESIGNO audiência de tentativa 

de conciliação/mediação para o dia 26 de NOVEMBRO de 2018, às 13h30, 

a ser realizada no Centro de Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

- CEJUSC.(...) Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 15 de 

outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44427 Nr: 1132-75.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wander Moura Batista Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de petição para cumprimento de mandado de busca e apreensão 

do veículo MARCA FORD, MODELO FIESTA 1.6 FLEX, ANO FAB/MOD 

2014/2014, COR PRATA, PLACA OBE2034, CHASSI 9BFZF55P8E8091056, 
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RENAVAN 01005900962, objeto da Busca e Apreensão aviada no Juízo 

da Comarca de Rio Branco/MT.

 Às fls. 22/25 consta certidão de cumprimento do mandado de apreensão 

do veículo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Sem delongas, o incidente exauriu sua finalidade e via de consequência 

deve ser extinto.

Assim, tendo em vista a apreensão do veículo, COMUNIQUE-SE, via malote 

digital, o juízo originário, instruindo-se o expediente com o despacho, 

certidão do Oficial de Justiça de cumprimento do mandado, auto de busca 

e apreensão e informações do local onde está depositado o objeto, nos 

termos do art. 636, §1°, da CNGC.

Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50435 Nr: 2285-12.2018.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SELESTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE MARIA DE LOURDES PEREIRA 

SELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do 

Código de Processo civil, não sendo caso de aplicação do disposto no art. 

330 do mesmo Codex, RECEBO a petição inicial.

DETERMINO que os autos sejam processados em segredo de justiça (CPC, 

artigo 189, inciso II).

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora, na forma do 

disposto no artigo 98 do Código Processo Civil, sem prejuízo de revogação 

ou modificação posterior, caso constatada a capacidade financeira.

De acordo com o art. 69 e ss. do CPC, se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 

o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, por 

não ser admitida a autocomposição (art. 334, § 4º, inciso II, CPC), bem 

ainda, por ter a parte autora manifestado desinteresse na solenidade, 

DEIXO de designar audiência de conciliação/mediação.

Com efeito, determino a CITAÇÃO da requerida no endereço informado na 

exordial, para, caso queira, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo ser advertida de que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor, 

salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, 

inciso II).

Aportada aos autos a contestação da requerida, INTIME-SE a parte autora 

para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50523 Nr: 2335-38.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KAROLLA CAMARGO E SILVA, Karolla Camargo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Savio Camargo Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que reconhece a obrigação de 

prestar alimentos, promovido por KAROLLA CAMARGO E SILVA, em face 

de JOSÉ SÁVIO CAMARGO CARDOSO, todos qualificados nos autos.

É o relatório. Fundamento e decido.

RETIFIQUE-SE no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

RECEBO a petição inicial, vez que se encontra em consonância com os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

DETERMINO que os autos sejam processados em segredo de justiça (CPC, 

artigo 189, inciso II).

Diante dos documentos apresentados nos autos e, ainda, pela própria 

natureza da demanda, DEFIRO a gratuidade da justiça, na forma do artigo 

98 do Código Processo Civil, revogando-a, a qualquer tempo, caso 

inverídicas as alegações de hipossuficiência.

Considerando a informação de inadimplemento das 03 (três) últimas 

parcelas da prestação alimentícia (art. 528, § 7º, do CPC e súmula 309, do 

STJ), INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito discriminado na petição inicial, devendo, 

inclusive, pagar as parcelas que se vencerem no curso da ação, provar 

que já o fez ou, justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

protesto do título judicial e prisão civil (art. 528, §§ 1º e 3º do CPC).

Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente, para, em três dias, se 

manifestar sobre o pagamento ou eventual justificação ou ausência dela.

Após, ABRA-SE vista ao Ministério Público.

No cumprimento do mandado o Oficial de Justiça poderá fazer uso das 

prerrogativas do artigo 212 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48436 Nr: 1110-80.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Pereira Justo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 (...) Expeça-se Ofício ao comando da PM e Policia Civil dando ciência da 

presente decisão para que auxiliem na fiscalização do cumprimento das 

condições estabelecidas, comunicando ao juízo eventual descumprimento. 

Esclarecido acerca das condições supra, saem os presentes intimados. 

Elabore-se cálculo atualizado da pena, considerando a presente data início 

de cumprimento, remetendo-o, após, ao Ministério Público e ao defensor 

do reeducando para a devida manifestação. Empós, volvam-me os autos 

conclusos para deliberação e envio do cálculo para o reeducando. 

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35254 Nr: 240-40.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 19 de outubro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes
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 Cod. Proc.: 50556 Nr: 2351-89.2018.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 19 de outubro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50524 Nr: 2336-23.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KAROLLA CAMARGO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Savio Camargo Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DETERMINO que os autos se processem em SEGREDO DE JUSTIÇA 

(CPC, artigo 189, inciso II).Nos termos do art. 523 do CPC, CITE-SE a parte 

devedora, na pessoa de seu advogado ou, caso não o tenha ou decorrido 

um ano do trânsito em julgado da sentença, via carta com aviso de 

recebimento - AR, para que efetue o pagamento do débito apontado na 

inicial, acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes cumulativamente 

sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em caso de 

pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1º e §2º do CPC.Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, INTIME-SE o exequente para que 

promova a atualização do débito com acréscimo da multa e dos 

honorários, expedindo-se, desde logo, ordem de PENHORA E 

AVALIAÇÃO.Ainda, caso não efetuado o pagamento voluntário, emita-se 

certidão de inteiro teor da presente decisão e entregue-a à parte 

exequente para possibilitar o protesto junto ao Cartório de Protestos desta 

cidade, nos termos do artigo 517 do CPC, fazendo constar o valor 

atualizado da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento.Fica 

ciente o executado que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 dias para impugnação, nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525).OFICIE-SE o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, solicitando informações acerca 

da existência de vínculos empregatícios do executado em seu banco de 

dados.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50584 Nr: 2368-28.2018.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA CENTRO SUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA LOPES, CLEIDIMAR DA 

SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE ALMEIDA KIMURA - 

OAB:365286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atendidos os requisitos formais do art. 260, do Código de Processo Civil, 

CUMPRA-SE na forma deprecada, SERVINDO cópia desta como 

MANDADO.

Caso haja documentação faltante ou diligência a ser custeada pela parte 

interessada, INFORME-SE ao Juízo deprecante, por meio eletrônico, 

visando à regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

devolução.

Verificando que o ato deve ser praticado em outra Comarca, em razão do 

caráter itinerante da carta precatória, REMETA-SE, comunicando ao Juízo 

Deprecante.

Após o cumprimento, ou resultando negativo o ato, DEVOLVA-SE a 

missiva, independentemente de despacho nesse sentido, com as nossas 

homenagens, observando-se a disciplina dada na CNGC.

Cumpra-se. Às providências.

 Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49416 Nr: 1660-75.2018.811.0047

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACKGEAN DE MORAES LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto

Tendo em vista que a conciliadora/mediadora habilitada para realizar as 

audiências de autocomposição nos feitos que tramitam neste Juízo 

encontrava-se em tratamento médico na cidade de Cuiabá/MT (ref. 21), 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada, para o dia 26 de NOVEMBRO 

de 2018, às 15h00, a ser realizada no Centro de Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania - CEJUSC.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, observando-se o teor 

da determinação anterior em relação à intimação das partes.

 Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 10 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49466 Nr: 1696-20.2018.811.0047

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto

Tendo em vista que a conciliadora/mediadora habilitada para realizar as 

audiências de autocomposição nos feitos que tramitam neste Juízo 

encontrava-se em tratamento médico na cidade de Cuiabá/MT (ref. 33), 

REDESIGNO a audiência outrora aprazada, para o dia 26 de NOVEMBRO 

de 2018, às 15h30, a ser realizada no Centro de Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania - CEJUSC.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, observando-se o teor 

da determinação anterior em relação à intimação das partes.

 Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50640 Nr: 2393-41.2018.811.0047
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO FERNANDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, face ao preenchimento dos requisitos preconizados no 

art. 3º, § 12º, do DL n. 911/69, tais como cópia da petição inicial (fls. 

25/28) e decisão que deferiu a medida liminar (fls. 30/34), EXPEÇA-SE 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do veículo indicado na decisão 

liminar, que deverá ser depositado em favor dos representantes da parte 

autora, ou a quem esta indicar. DEFIRO os benefícios previstos no artigo 

212, §1º e § 2º do Novo Código de Processo Civil, bem como a 

autorização para que o Sr. Meirinho até as comarcas contíguas, para dar 

integral cumprimento ao referido mandado nos termos do artigo 217 do 

CPC.Por fim, caso o Meirinho constate a necessidade de reforço policial, 

desde já autorizo, devendo ser oficiada a Autoridade Policial para que 

disponibilize um agente.Realizada a apreensão do veículo, 

COMUNIQUE-SE, via malote digital, o juízo originário, a fim de que 

providencie a intimação da instituição financeira para retirá-lo do local 

depositado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do 

art. 636, da CNGC. Advirto que o malote digital devera ser instruído com o 

despacho, certidão do oficial e informações do local onde está depositado 

o objeto, nos termos do art. 636, §1°, da CNGC.Por fim, acrescento que os 

atos de intimação e citação deverão ser praticados na ação de busca e 

apreensão, uma vez que o art. 3º, § 12º, do DL n. 911/69 confere a este 

juízo autorização apenas para realização da apreensão do bem. Após, a 

petição terá exaurido sua finalidade, razão pela qual, desde já declaro 

extinto o feito, com consequente REMESSA dos autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 16 de outubro 

de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37591 Nr: 1121-17.2015.811.0047

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Sonia Maria de Assuncao Pinto Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO 

PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES POLOTTO - 

OAB:230351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Luiz Dias da Silva - 

OAB:OAB/SP n.º 119.

 Vistos.

Considerando que o resultado do processo registrado sob o n.º 

0295989-21.2015.8.13.0702, ajuizado perante a 6ª Vara Cível da Comarca 

de Uberlândia/MG, tendo como parte requerente Graciete Assunção Pinto 

e como requerida Unimed Uberlândia tem íntima vinculação com o objeto do 

presente feito, por prudência, CONVERTO O JULGAMENTO DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA para o fim de DETERMINAR a intimação da requerida, através 

de seus advogados, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

aos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença proferida no 

processo supracitado.

Apresentada a certidão ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47329 Nr: 467-25.2018.811.0047

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRdS, EJ-CdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado pelas 

partes, para que produza seus jurídicos efeitos, em consequência, julgo 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Esclareço que o art. 515, inciso 

III, do Código de processo Civil confere força executiva à sentença judicial 

homologatória, razão pela qual eventual descumprimento do acordo 

implicará execução imediata, mediante provocação da parte 

interessada.Considerando que a transação é incompatível com o interesse 

recursal, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o trânsito em julgado desta 

sentença (art. 1.000, do CPC).Lavre-se termo de GUARDA em favor da 

acordante LETÍCIA DOS SANTOS VENTURA, intimando-a, para em 05 

(cinco) dias prestar compromisso.Custas pro rata. Verbas que ficam 

suspensas nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, pois, concedo às partes 

os benefícios da gratuidade da justiça. Sem honorários, por ausência de 

contraditório.No mais, considerando a omissão Estatal em empreender 

esforços no sentido de implementar Defensoria Pública nesta Comarca 

(art. 134 da CF/88), fixo os honorários do defensor dativo nomeado para 

patrocinar os interesses do autor - Dr. MARCO AURÉLIO FERNANDES 

RIBEIRO, inscrito na OAB/MT 21.787, em valor equivalente a 02 URHs, 

obedecendo os critérios estabelecidos no art. 85, do Código de Processo 

Civil. Expeça-se a respectiva certidão.Por fim, expedido o quanto 

necessário, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50354 Nr: 2239-23.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Luciana Inácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON FREITAS DA COSTA 

- OAB:21490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do 

Código de Processo civil, não sendo caso de aplicação do disposto no art. 

330 do mesmo Codex, RECEBO a petição inicial.

DETERMINO que os autos sejam processados em segredo de justiça (CPC, 

artigo 189, inciso II).

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora, na forma do artigo 

98 do Código Processo Civil, sem prejuízo de revogação ou modificação 

posterior, caso seja constatada a sua capacidade financeira.

De acordo com o art. 695 e ss. do CPC, se a petição inicial preencher os 

requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, 

o Juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, por 

não ser admitido a autocomposição (art. 334, § 4º, inciso II, CPC), bem 

ainda por ter a parte autora ter manifestado desinteresse na solenidade, 

DEIXO de designar audiência de conciliação/mediação.

Com efeito, determino a CITAÇÃO da parte requerida no endereço 

informado na exordial, para, caso queira, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo ser advertida de que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 

345, inciso II).

Aportada aos autos a contestação da requerida, INTIME-SE a parte autora 

para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpridas as etapas acima, ABRA-SE vista ao Ministério Público. Após, 

façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do 

mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50512 Nr: 2331-98.2018.811.0047

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS HENRIQUE MORAES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino de Assis Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Dessa forma, INTIME-SE o requerente, por sua procuradora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, corrigir o valor atribuído à causa, que deve 

corresponder ao valor dos bens a serem inventariados, nos termos do 

artigo 291 do CPC.Corrigido o valor da causa, deverá a parte autora, no 

prazo suso mencionado, recolher as custas complementares decorrentes 

da alteração, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, 

CPC).Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE, e voltem os autos conclusos, 

para as deliberações pertinentes.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 19 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48398 Nr: 1091-74.2018.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar, ajuizada 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de 

RONALDO CHAVES, ambos devidamente qualificados nos autos.

 No curso da ação, antes da citação do requerido, o requerente 

manifestou desinteresse no prosseguimento da ação, pugnando pela 

homologação da desistência e arquivamento do feito (fls. 53).

É o relatório. Fundamento e Decido.

Em decorrência do princípio da disponibilidade processual, a desistência 

consiste na abdicação expressa da posição processual alcançada pelo 

polo ativo após o ajuizamento da ação.

Consigna-se que a desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença (art. 485, §5º do CPC). O que irá diferenciá-la será o momento 

processual em que será solicitada, ou seja, antes da resposta do réu ou 

após a resposta.

No caso em tela, o pedido de desistência da ação antecede à 

apresentação de resposta do réu, sendo dispensada, portanto, a 

anuência do requerido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma requerida 

e, por conseguinte, EXTINGO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, CPC).

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo-se o necessário.

Eventuais custas processuais serão suportadas pela parte requerente, a 

teor do art. 90, caput, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de outubro de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-48.2014.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

UEMERSON ALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVESTRE PERRUT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

8010159-48.2014.8.11.0047 REQUERENTE: THIAGO SILVESTRE PERRUT 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c CPC e NCPC -, tendo como partes THIAGO SILVESTRE PERRUT e VIVO 

S.A. , em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário credor/exequente, que tem poderes especiais 

no instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito 

em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. A parte 

devedora/executada, através do(a) advogado(a), limitou-se em informar o 

número do CNPJ/MF, contudo para a expedição do alvará judicial de 

levantamento há necessidade dos dados bancários, entre os quais o 

nome da instituição financeira, número da agência e da conta bancária, 

razão pela qual DETERMINO a intimação para que apresente e, atendido, a 

expedição do alvará judicial de levantamento em favor da parte ou do(a) 

advogado(a), desde que tenha poderes. Ademais, considerando o 

disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, datado de 2/3/2015, reiterado 

pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 20/2/2017, assim como o fato de 

que o valor a ser liberado tem importe igual ou superior a R$. 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), DETERMINO a remessa/encaminhamento ao 

Departamento da Conta Única/Depósitos Judiciais, via sistema de Malote 

Digital, dos documentos nesses exigidos – cópias do alvará judicial 

eletrônico, decisões interlocutórias e/ou sentença e da 

procuração/instrumento de mandato, em caso de terceiro beneficiário. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. De Araputanga-MT por Jauru-MT, 15 de outubro de 

2018 - 15:21:10. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-41.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FLAVIO GOMES E BITTENCOURT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 766 de 949



BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

1000092-41.2017.8.11.0047 REQUERENTE: ANTONIO FLAVIO GOMES E 

BITTENCOURT REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/95 -, 

tendo como partes ANTONIO FLAVIO GOMES E BITTENCOURT e BANCO 

ITAUCARD S.A., em que, durante AUDIÊNCIA, essas firmaram acordo já 

objeto de sentença homologatória, contudo pendente a efetiva 

comprovação/demonstração do adimplemento/pagamento dos 

emolumentos para a baixa definitiva/cancelamento do protesto realizado 

junto ao cartório extrajudicial - 2º Tabelião de Protesto de São Paulo, quem 

informou os valores pendentes e o procedimento necessário para a baixa 

definitiva. Isso posto, DETERMINO a reiteração intimação de ambas as 

partes para ciência do ofício e da reclamada BANCO ITAUCARD S.A. para 

que esclareça sobre a efetiva regularização, uma vez que apenas 

verifiquei o aparente adimplemento de custas processuais finais 

relacionadas os processo, sem previsão nessa fase inicial dos processos 

em curso perante do Juizado Especial Cível - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 

- e não os emolumentos devidos ao cartório extrajudicial - 2º Tabelião de 

Protesto de São Paulo, quem informou os valores pendentes e o 

procedimento necessário para a baixa definitiva. Após, caso adimplido, 

volte-me concluso para extiguir - NCPC, art. 924, II. Intime. Cumpra. Às 

providências. De Araputanga-MT por Jauru-MT, 15 de outubro de 2018 - 

15:44:12. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47593 Nr: 2752-85.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

20/03/2019, às 13h (horário oficial de Mato Grosso).

5. Cite-se e intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 

(dez) dias, para comparecer à audiência ou querendo, apresentar 

resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não se 

representando por preposto com poderes para transigir, ou não se 

defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos.

6. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas pela parte 

autora e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 09 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46199 Nr: 2225-36.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MAIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Uma vez que fora juntado o Laudo Pericial pelo Sr. Perito Judicial, 

determino que seja realizada a solicitação de pagamento dos honorários 

periciais anteriormente fixados.

2. Ademais, intimem-se as partes para que manifestem acerca do laudo, 

podendo inclusive requerer maiores esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) 

dias.

3. Após, conclusos para prolação de sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 18 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23054 Nr: 1110-53.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA MARIA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23330 Nr: 1385-02.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GRIOSSO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 767 de 949



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20563 Nr: 610-55.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:12496, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de ROSA DE SOUZA SILVA, 

sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de ROSA DE SOUZA SILVA, ambos 

qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu o início do 

Cumprimento da Sentença, fundamentando o cálculo dos valores, tendo 

por base de início do pagamento da contribuição o fixado na sentença, 

todavia a parte executada alega de excesso de execução, o que foi 

reconhecido pelo exequente, sendo que merece prosperar as alegações 

do executado.

 Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por ROSA DE SOUZA 

SILVA, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo apresentado à fl. 

145 e, por corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para 

interposição de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado 

quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada.

3.2. Após, prossiga com a presente execução expedindo a RPV ou 

precatório, conforme for o caso.

3.3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22378 Nr: 418-54.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL NASSIM ABDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24769 Nr: 767-23.2014.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MOTTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAURIÊ RODRIGUES RECK - 

OAB:59323

 Vistos.

1. Diante do petitório de Ref: 113, remetam-se os presentes autos 

remetidos para a Agência de Atendimento de Demandas Judiciais 

(APSADJ), no endereço colacionado nos autos para a devida implantação 

do benefício no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de responsabilização 

cível e criminal da autoridade responsável pela inexecução da anterior 

determinação judicial.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 21904 Nr: 1071-90.2012.811.0048

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO C. JASSNIKER 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 21087, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EERICO RICARDO DA 

SILVEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

Efetuando consulta no sistema BACENJUD, constato que foram 

localizados os endereços utilizados pela parte requerida, conforme extrato 

juntado.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender oportuno.

 Junte-se extrato das informações obtidas

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36830 Nr: 1544-03.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Efetuando consulta no sistema BACENJUD, constato que foram 

localizados os endereços utilizados pela parte requerida, conforme extrato 

juntado.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender oportuno.

 Junte-se extrato das informações obtidas

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41715 Nr: 302-72.2018.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PAULO YOKOMIZO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691 - A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Efetuando consulta no sistema BACENJUD, constato que foram 

localizados os endereços utilizados pela parte requerida, conforme extrato 

juntado.

 Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender oportuno.

 Junte-se extrato das informações obtidas

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 11283 Nr: 932-12.2010.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIVALDO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEUSSON ALVES NEVES, MÁRCIA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOMEDES LINDOLFO 

FREITAS NETO - OAB:9277

 Vistos, etc.

1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada em título 

executivo judicial (art. 515, NCPC).

2. O exequente já apresentou demonstrativo do débito atualizado até a 

data do pedido de execução, conforme exigência do artigo 524, do NCPC.

3. Intime-se a parte executada para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, NCPC).

 4. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa, expedindo-se, 

em seguida, mandado de penhora e avaliação, e intimando-se o executado 

de imediato do teor do respectivo auto, nos exatos termos do § 3º do 

artigo 523, NCPC.

5. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

 6. Faça-se as alterações necessárias na capa dos autos.

7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23108 Nr: 1165-04.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCILENE MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal, com os cumprimentos deste Juízo.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22966 Nr: 1028-22.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUSA FONTANELI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23224 Nr: 1284-62.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA ESTEVES SODRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao Cumprimento 

da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a suspensão da 

presente execução, até a decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o referido 

incidente, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 3862 Nr: 193-15.2005.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILCE RODRIGUES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE CARVALHO 

DE OLIVEIRA - OAB:8806-A, VANESSA CRISTINA B. LIRA MONTEIRO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de ADILCE RODRIGUES GUIMARÃES, 

sustentando, em síntese, a existência de excesso de execução.

 Devidamente intimada a parte autora concordou com o pedido feito pela 

executada.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS em face de ADILCE RODRIGUES GUIMARÃES, 

ambos qualificados.

O impugnante alega excesso de execução, bem como bem como sustenta 

a incorreção da taxa de juros aplicada para a atualização do valor devido.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requereu o início do 

Cumprimento da Sentença, fundamentando o cálculo dos valores, tendo 

por base de início do pagamento da contribuição o fixado na sentença, 

todavia a parte executada alega de excesso de execução, o que foi 

reconhecido pelo exequente, sendo que merece prosperar as alegações 

do executado.

 Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância do exequente quanto a 

aplicação da taxa de juros para a correção dos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por ADILCE 
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RODRIGUES GUIMARÃES, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado à fl. 192 e, por corolário, determino que se aguarde o 

decurso do prazo para interposição de eventual recurso, certificando o 

trânsito em julgado quando transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão 

detalhada.

3.2. Após, prossiga com a presente execução expedindo a RPV ou 

precatório, conforme for o caso.

3.3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43067 Nr: 831-91.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLV, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da informação contida no Laudo acostado em Ref: 13, dê-se 

vistas ao Ministério Público para manifestação. Prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, venham-me os autos conclusos para deliberações.

3. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 19 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10341 Nr: 1396-70.2009.811.0048

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEDCA, JDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste sobre a documentação 

juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender 

oportuno.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46199 Nr: 2225-36.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MAIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico que houve equívoco no lançamento da 

decisão de Ref: 16, motivo pelo qual revogo a referida decisão.

2. Assim, prossiga no cumprimento da decisão proferida em Ref: 4.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 19 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46958 Nr: 2515-51.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANGELA LUIZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Defiro a emenda retro, assim recebo a inicial eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.2. De 

início, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos termos 

do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.3. Outrossim, cite-se a 

autarquia requerida para apresentar resposta escrita, pelo prazo legal, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas, com pedido de 

perícia, se for o caso, ficando a requerida ciente de que não se 

defendendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos.4. Ademais, 

verifico que a demanda demonstra a imprescindibilidade da realização de 

perícia médica. Assim, DETERMINO, pois, desde logo, a realização de 

Perícia e nomeio perito na pessoa da Dr.(a) Vanessa Cristina Santini 

Santana, inscrito(a) no CRM nº 9500/MT, tendo como endereço Rua 

Ibirarema, nº. 1977, Centro, Jaciara/MT, o(a) qual deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido independentemente de 

termo de compromisso.(...).7. Intime-se o perito dando-lhe ciência da 

nomeação e no mesmo ato, dos quesitos formulados pelo juízo nesta 

decisão, bem como para que promova o agendamento, desde logo, da 

data em que a pericia será efetuada. Ciente de que o laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório 20 (vinte) dias após a realização da perícia.

(...).10. Acostado o laudo pericial, intimem-se as partes, através de seus 

procuradores, para que manifestem acerca do laudo, podendo inclusive 

requerer maiores esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.11. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 19 de outubro de 

2018.Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39271 Nr: 2667-36.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MAXIMINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da juntada de Ref: 44 intime-se a parte requerente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Juscimeira-MT, 19 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39211 Nr: 2651-82.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKEL TELES DA SILVA, ELEIR JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637

 3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, e nos termos 

dos artigos 311 e seguintes do CPP, bem como, com arrimo no artigo 316 

do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão 

realizado pelo réu ELEIR JOSÉ DA SILVA.3.1. Ademais, diante da 

informação contida na missiva de Ref: 137, dê-se vista dos autos ao 

Ministério público para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.3.2. Ciência ao Ministério Público e ao réu ELEIR JOSÉ DA 

SILVA acerca da presente decisão.3.3. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário, inclusive Carta Precatória, se o caso. Cumpra-se com 

urgência.Juscimeira-MT, 19 de outubro de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24020 Nr: 266-69.2014.811.0048
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVONE PEDROSA CURY MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VICENTE DE MORAES, ALCEBIADES 

MATEUS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310/MT

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, inciso V e § 3º e 

artigo 337, § 4º, todos do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito.3.2. Pela sucumbência e já que 

devida, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica o requerente 

condenado ao pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, 

do Novo Código de Processo Civil.3.3. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, após as baixas e anotações de estilo.3.4. Autorizo, desde já, 

o desentranhamento de documentos, devendo permanecer cópia nos 

autos.3.5. P.R.I.C.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73684 Nr: 1590-03.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GOMES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 Diante de tais considerações, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para 

PRONUNCIAR o réu CESAR GOMES MAIA, já devidamente qualificado nos 

autos, dando-o como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II c/c 

artigo 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento 

pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, o que faço com fundamento 

no artigo 413 do Código de Processo Penal.Preclusa a decisão da 

pronúncia, façam os autos conclusos, para fins do artigo 421 do diploma 

processual penal.Ciência ao Ministério Público.Publique-se, intime-se e 

cumpra-se.Marcelândia-MT, 19 de outubro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77675 Nr: 1877-29.2018.811.0109

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONEZ BORSARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COCATTO FILHO, JOCEMAR COCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes sobre a decisão no agravo de instrumento que 

determinou a suspensão da reintegração de posse.

Com a suspensão da liminar, a posse deve ser devolvida aos requeridos, 

até o julgamento do agravo de instrumento no Tribunal de Justiça.

Intime-se a parte autora a fim de que respeite a posse dos requeridos 

sobre a área em litígio até decisão ulterior.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 19 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000012-51.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA DE CRISTO PENTECOSTAL NO BRASIL (EXCEPTO)

JOAS CASTRO VARJAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO IVO DOS SANTOS (EXCIPIENTE)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo que intimo o advogado da parte autora 

para se manifestar sobre o interesse na lide.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-58.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (ADVOGADO(A))

WILSON DEMETRIUS STOCHI LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que intimo o advogado da parte autora para se 

manifestar sobre o cumprimento voluntário do decisum e requerer o que 

de direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74214 Nr: 1109-97.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOMIR JOÃO PRIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184

 Certifico que a contestação de ref. 17, foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50811 Nr: 697-79.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIOLVANDE ALVES DE SOUSA, MARCELA 

VENITH DE SOUSA, ANEZIO CASSIMIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, Belarmina de Souza - OAB:2494/MT, ROSELUCIA 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) Dr(ª) PAULO ROGÉRIO LEMOS MELO 

DE MENEZES, (OAB - MT 16071), para que compareça neste Cartório e 

retire o documento de identificação de FLAVIO COSTA NEVES, anexado 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27428 Nr: 8-50.2003.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Laucati Ltda - ME, João Carlos Hintz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8-50.2003.811.0111 (Código 27428)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executados: João Carlos Hintz

Vistos.

Após ser regularmente citada/intimada, a parte executada deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, defiro, desde já, o pedido de 

bloqueio de eventuais veículos em nome do executado, via sistema 

RENAJUD.

Restando infrutífera as determinações acima, voltem-me os autos para 

análise do pedido de suspensão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26855 Nr: 1436-62.2006.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elizete Brito do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Hintz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO PEDRO DE 

MORAES - OAB:3040

 Processo nº 1436-62.2006.811.0111 (Código 26855)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Maria Elizete Brito do Nascimento

 Executado: João Carlos Hintz

Vistos.

Após ser regularmente citada/intimada, a parte executada deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, expeça-se certidão nos termos do 

artigo 517 do CPC, para fins de protesto, intimando-se a parte exequente 

para providências pertintentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35339 Nr: 181-93.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INV. EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG -BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO WORMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 181-93.2011.811.0111 (Código 35339)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Executado: João Worma de Souza

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Fundo 

de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados PCG - Brasil 

Multicarteira em face de João Worma de Souza, ambos qualificados nos 

autos.

No decorrer do procedimento, em simples petição, a parte exequente 

manifestou não possuir mais interesse no prosseguimento do feito, 

pugnando pela desistência da presente ação (f.96).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte exequente manifestou que não possui 

interesse no feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte exequente em custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65396 Nr: 134-12.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CATERPILLAR BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Madeiras Barelas Ltda, 

JOÃO SBARDELOTTO, Sirlei Sbardelotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente, para providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida 

pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para 

intimação do executado, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74809 Nr: 1386-16.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderson Aires Feitosa de Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉZIA DA LUZ SOARES - 

OAB:20317/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:38266

 Certifico que a contestação foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o presente feito abrindo vista ao autor para réplica.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29245 Nr: 1489-09.2007.811.0111
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Aparecida Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1489-09.2007.811.0111 - 29245

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: Adriana Aparecida Rocha

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Adriana Aparecida Rocha Filiação: Otavio 

Michaski Rocha e Maria Aparecida Rocha, data de nascimento: 

01/01/1983, brasileiro(a), natural de Martinópolis-SP, solteiro(a), 

desempregada, Endereço: Rua dos Lírios, 191, Bairro: Morada do Sol, 

Cidade: Sorriso-MT, atualmente em local incerto e não sabido..

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de total de R$ 1.397,26, sendo o valor de R$ 1.168,13 

de custas judiciais e R$ 229,13 referente a taxa judiciária, no prazo de 5 

dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de 

protesto.

 OBSERVAÇÕES: 1 - A guia para pagamento deverá ser retirada através 

do site www.tjmt.jus.br, LINK: “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (custas ou taxas finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa judiciária. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia recolhida junto a 

Central de Arquivamento e Arrecadação.

Eu, Regina Matos Davi, digitei. Matupá - MT, 18 de outubro de 2018.

Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55778 Nr: 62-93.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdinei Luiz Cantoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Lojas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA GARCEZ LOPES DE 

SOUZA - OAB:208371

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 031/2016-CGJ, fica 

DEVIDAMENTE INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

5 dias, o recolhimento das custas procesuais no importe de R$ 755,92, a 

que foi condenado nos termos da sentença proferida nos autos, SOB 

PENA DE PROTESTO. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

376,85, para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 379,07, para 

fins de guia de taxa judiciária. Ficando cientificado de que poderá acessar 

o site: www.tjmt.jus.br.br , link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (custas ou taxas finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa judiciária. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia recolhida junto a 

Central de Arquivamento e Arrecadação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56331 Nr: 358-18.2015.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEODOLINO DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO REIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 031/2016-CGJ, fica 

DEVIDAMENTE INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

dias, o recolhimento das custas procesuais no importe de R$ 295,05 (valor 

correspondente a 50% do valor total das custas) a que foi condenado nos 

termos da sentença proferida nos autos, SOB PENA DE PROTESTO. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 206,70, para recolhimento 

da guia de custas judiciais e R$ 88,35, para fins de guia de taxa. Ficando 

cientificado de que poderá acessar o site: www.tjmt.jus.br.br , link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(custas ou taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas 

judiciais incluir o valor das custas, após clicar no item taxa e preencher o 

valor da taxa judiciária. O sistema vai gerar um boleto único. Após 

efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia recolhida junto a Central 

de Arquivamento e Arrecadação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61973 Nr: 993-62.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS EVANDRO GUDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FERREIRA DOS ANJOS, IRES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUECELE DE CARLI - OAB:17062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 031/2016-CGJ, fica 

DEVIDAMENTE INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

dias, o recolhimento das custas procesuais no importe de R$ 10.284,33, a 

que foi condenado nos termos da sentença proferida nos autos, SOB 

PENA DE PROTESTO. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

5.316,50, para recolhimento da guia de custas e R$ 4.967,83, para fins de 

guia de taxa judiciária. Ficando cientificado de que poderá acessar o site: 

www.tjmt.jus.br.br , link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (custas ou taxas finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa judiciária. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia recolhida junto a 

Central de Arquivamento e Arrecadação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63128 Nr: 1626-73.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ALEF DOS ANJOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Silva, KATIA REGINA JAGER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:11999

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 031/2016-CGJ, fica 

DEVIDAMENTE INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

5 dias, o recolhimento das custas procesuais no importe total de R$ 

968,42, valor esquivalente a 50% do total das custas, conforme 

determinado na sentença proferida nos autos, SOB PENA DE PROTESTO. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 484,21, para 

recolhimento da guia de custas e R$ 484,21, para fins de guia de taxa 

judiciária. Ficando cientificado de que poderá acessar o site: 

www.tjmt.jus.br.br , link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (custas ou taxas finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa judiciária. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia recolhida junto a 

Central de Arquivamento e Arrecadação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 63128 Nr: 1626-73.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ALEF DOS ANJOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Silva, KATIA REGINA JAGER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:11999

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 031/2016-CGJ, fica 

DEVIDAMENTE INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

dias, o recolhimento das custas procesuais no importe total de R$ 968,42, 

valor esquivalente a 50% do total das custas, conforme determinado na 

sentença proferida nos autos, SOB PENA DE PROTESTO. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 484,21, para recolhimento da 

guia de custas e R$ 484,21, para fins de guia de taxa judiciária. Ficando 

cientificado de que poderá acessar o site: www.tjmt.jus.br.br , link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(custas ou taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa judiciária. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após efetivação do recolhimento, 

deverá juntar a guia recolhida junto a Central de Arquivamento e 

Arrecadação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61501 Nr: 787-48.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYARA COSTA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 031/2016-CGJ, fica 

DEVIDAMENTE INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

5 dias, o recolhimento das custas procesuais no importe de R$ 551,16, a 

que foi condenado nos termos da sentença proferida nos autos, SOB 

PENA DE PROTESTO. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40, para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 137,76, para 

fins de guia de taxa. Ficando cientificado de que poderá acessar o site: 

www.tjmt.jus.br.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (custas ou taxas finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa judiciária. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após efetivação do recolhimento, deverá juntar a guia recolhida junto a 

Central de Arquivamento e Arrecadação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52882 Nr: 1016-13.2013.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS, JRMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 Processo nº 1016-13.2013.811.0111 (Código 52882)

Classe – Assunto: Ato Infracional

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Menores Infratores: Jhonatan Alves da Silva e João Railson Mota da Costa

Vistos.

Expeça-se certidão de créditos em favor da Defensora Dativa nomeada, 

com o valor total e corrigido dos honorários que lhes são devidos (09 

URH), para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 Após, ARQUIVEM-SE os autos imediatamente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54464 Nr: 706-70.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idemir Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, FORD 

TROPICAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.310 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, SAMUEL 

FRANCISCO - OAB:10908/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, por todo o conteúdo 

do despacho/certidão ao final transcrito, para que no prazo legal, indique 

os dados bancários para transferência de valores mediante alvará 

eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68181 Nr: 1720-84.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO CARRERA MARANHOS, ÊNIO MAURÍCIO 

GALHERI CARRERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVALDO TOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - 

OAB:11999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, para que efetue o 

preparo da Carta Precatória à Comarca de Guiratinga - MT para 

cumprimento do Mandado de Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53444 Nr: 1547-02.2013.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZ-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11654-A, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:MT 10661, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Processo nº 1547-02.2013.811.0111 (Código 53444)

Classe – Assunto: Execução

Requerente: Itaú Unibanco S.A.

Requerida: M. Zelinger ME

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Itaú Unibanco S.A. 

em face de M. Zelinger ME, qualificados nos autos, objetivando a 

apreensão do veículo descrito e caracterizado na inicial, o qual foi 

alienado fiduciariamente pela instituição requerente.

Deferido o pedido liminar, o veículo não foi encontrado, tampouco a citação 

do requerido perfectibilizada.

No decorrer do procedimento, a parte requerente foi intimada para dar 

prosseguimento ao feito, e insistiu na realização de nova busca e 

apreensão no mesmo endereço, o qual restou infrutífero (f.93), de modo 

que sua conduta sem efetividade equivale ao abandono.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

requerente de promover atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.
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Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34659 Nr: 1971-49.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CATARINA BREGOLI LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1971-49.2010.811.0111 (Código 34659)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá/MT

Executado: Elaine Catarina Bergolin Lima

Vistos em correição.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de Matupá em face 

de Elaine Catarina Bergolin Lima, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento 

integral do débito e requereu a extinção do feito (ref. 17).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 26 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 73319 Nr: 2206-84.2018.811.0030

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COPACEL-Indústria e Com. de Calc. e Cereais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de restituição de valores recolhidos aos cofres do 

Poder Judiciário equivocadamente.

Juntou aos autos as guias recolhidas, bem como os comprovantes dos 

respectivos pagamentos.

Assim, antes da análise determino seja certificado pelo Cartório 

Distribuidor sobre o efetivo pagamentos das guias informadas na inicial.

Certifique-se acerca das infomações de que a citação fora realizada em 

outra comarca, bem como quantas guias foram pagas e não utilizadas.

Com a informação, voltem-me conclusos.

Cumpra-se

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 59307 Nr: 3423-36.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Adm. de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dovirge Gerônima de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:14176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Vitalino - 

OAB:2937/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos 

declaratórios.No mais, mantenho a sentença na íntegra conforme fora 

proferida à ref. 54. Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41105 Nr: 981-39.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Sanches da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 DECISÃO

Vistos etc.

 Defiro o pedido retro e redesigno a audiência de justificação para a data 

de 30.10.2018, às 13h15mim.

 Intime-se o MPE e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 72911 Nr: 2002-40.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL-Indústria e Com. de Calc. e Cereais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caroline Locatelli, Sidnei Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora a efetuar o preparo das cartas 

precatórias a serem expedidas à Comarca de Peixoto de Azevedo e Terra 

Nova do Norte, para integral cumprimento da decisão proferida, juntado os 

comprovantes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 21034 Nr: 1510-29.2010.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Soares de Souza - Me., Sandra Soares 

de Souza, Rui Pereira da Costa, Adriano Ferreira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da certidão 

de fl.133, requerendo o que entender de dieito, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 74524 Nr: 2728-14.2018.811.0030

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CeCdCeCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAR, TJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora a efetuar o preparo da carta 

precatória a ser expedida, juntado os comprovantes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 59516 Nr: 3524-73.2016.811.0030

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JR, ALR, AdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMdS, RdC, EFdS, ÂMdC, ÂMdC, JGdC, AFC, 

JdC, AdSC, SdSC, AMdSCD, SdSC, GAdC, AdC, FCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Mamede Lima Parreira 

- OAB:19809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a tutela antecipada para que os bens 

arrolados na inicial não possam ser transferidos a terceiros até ulterior 

deliberação deste juízo, cabendo aos autores as averbações necessárias 

para tal IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAISConforme exposto, determino:a)A 

citação dos requeridos;b)A intimação das partes para comparecerem em 

audiência de conciliação designada.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 74756 Nr: 2870-18.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nesio Demarchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá- Coop. de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadja Barros Martins - OAB:MT 

- 21.491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

 A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte autora juntou ao processo extrato que indica 

que o autor recebe benefício previdenciário, contudo, não é crível afirmar 

que se trata da única renda do requerente, até porque na procuração 

juntada à inicial consta que esse é autônomo, há informação de que esse 

efetuou empréstimos, bem como é nítido que o requerente possui plano de 

saúde privado há vários anos, conforme declaração, fato que indica não 

se tratar de pessoa hipossuficiente.

 Sendo assim, intime-se o(a) requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua hipossuficiência, 

tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários e outros 

documentos que entender necessário, sob pena de extinção do processo.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 49332 Nr: 709-40.2015.811.0030

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Basílio, Terezinha Basílio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique do Carmo Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antônio Mendes da Silv 

- OAB:12433, Carlos Antonio Mendes da Silva - OAB:12433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Indefiro o pedido retro, uma vez que a parte autora não se incumbiu de 

seu ônus, isto é de trazer aos autos documentos que demonstrassem a 

tentativa de localização do endereço da parte requerida, nos termos do 

art. 256, §3º, CPC.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o 

descobrimento do endereço das partes ou de seus bens e rendimentos 

em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

Concedo o prazo de 10 dias, sob pena de extinção.

Determino que a secretaria deste juízo atente-se as determinações 

constantes nos autos, uma vez que a decisão, à ref. 61 de 27.07.2017, 

determinou a intimação pessoal dos autores e não há nos autos nenhuma 

informação de que essa decisão foi cumprida.

 Assim, cumpra-se, integralmente, a decisão de ref. 61.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32426 Nr: 525-18.2014.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DIAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA UCHOA - 

OAB:18385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo as 

partes do teor do ofício requisitório para manifestar e/ou requerer o que 

entender de direito.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35011 Nr: 350-17.2009.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro a juntada do instrumento de mandato e julgo 

EXTINTO o presente feito com fundamento no art. 924, inciso II, do NCPC. 

Condeno a parte executada em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.Condeno, outrossim, a parte executada em honorários 
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advocatícios, estes fixados em:a) 10% (dez por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido for de até 200 (duzentos) 

salários-mínimos;b) 8% (oito por cento) se o valor da condenação ou do 

proveito econômico obtido for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos 

até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;c) 5% (cinco por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 2.000 (dois 

mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;d) 3% (três 

por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico for 

superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos; oue) 1% (um por cento) se o valor da condenação ou do 

proveito econômico for superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos.Tudo 

na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a V, do NCPC, 

observada a suspensão da exigibilidade anteriormente declinada para o 

caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita.Caso a condenação contra 

a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o 

valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, do citado 

art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de honorários deve observar a 

faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim 

sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do mesmo art. 85 do 

NCPC.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias..Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57409 Nr: 1547-26.2017.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO EBERLE, FRANCIELE CRISTINA 

COVATTI EBERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente, para providenciar o 

preparo da carta precatória, a ser expedida à Comarca de Sinop/MT, com 

a finalidade de citação dos executados. Para tanto, deverá retirar a guia 

junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

encaminhando a guia devidamente paga (original) a Comarca de Nova 

Canaã do Norte/MT, uma vez que, nos termos do artigo Art. 1.210 da 

CNGC, custas de cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56685 Nr: 1171-40.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA BARBOSA PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais por 

nenhuma prestação jurisdicional ter sido entregue, por exceção das 

decisões anteriores.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56686 Nr: 1172-25.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA MARIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a não comprovação da alegada hipossuficiência, indeferiu-se a 

gratuidade da justiça e determinou-se o recolhimento das custas e taxas 

judiciais.

Entanto, devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo.

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, 

art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo 

Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e art. 456, estes da CNGC e art. 1º da Lei 

Estadual 7.603/01.

Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais por 

nenhuma prestação jurisdicional ter sido entregue, por exceção das 

decisões anteriores.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62215 Nr: 1631-90.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA DE CARVALHO JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONFRESA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON RODRIGUES GOULART - 

OAB:OAB/GO 12.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove a gratuidade judiciária ou proceda ao 

recolhimento das custas e despesas processuais da presente missiva.

Com a comprovação ou o recolhimento, cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia como mandado ou, ausente eventual documento, solicite 

a complementação junto à origem.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e devolva-se ao Juízo 

de origem com as nossas homenagens.

Às providências.

Nova Canaã do Norte, 15 de outubro de 2018, Dia do Professor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57675 Nr: 1691-97.2017.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de abrir vista a parte 

requerente para manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

ref: 13.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61774 Nr: 1371-13.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVIDIO TOMITÃO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

REC. NATURAIS RENOVÁVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Determinou-se a emenda da inicial para a comprovação da 

hipossuficiência (Ref: 4), vindo a parte autora juntar sua carteira de 

trabalho sem registro atual de trabalho e extrato de conta corrente de sua 

própria titularidade (Ref: 8).Entanto, deixou ela de atender a integralidade 

do referido despacho de Ref: 4, o qual determinava, igualmente, a 

comprovação de hipossuficiência de seu(sua) companheiro(a)/cônjuge, já 

que informou o estado civil de convivente/casado(a) no petitório inicial.[...] 

Havendo possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o 

atendimento”.Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo 

dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que 

tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, 

da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça.Assim, pela última vez, intime-se-a, por meio de seu procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF) do cônjuge ou companheiro, a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência.Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal.Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47919 Nr: 903-88.2014.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGMO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WAGMO RODRIGUES, Cpf: 

20188483802, Rg: 2680629-0, Filiação: Neuza Ferreira Barbosa Rodrigues 

e Anezio Rodrigues, data de nascimento: 24/03/1974, brasileiro(a), natural 

de São José dos Campos-SP, casado(a), Telefone 66 9972-1341. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com o alcance da providência almejada, em 

consonância com parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas 

determinadas nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se o autor do fato e a 

vítima desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação 

(art. 257, inciso III, do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/TJMT.Publique-se.Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 15 de outubro de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 62207 Nr: 1627-53.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte autora não restou 

demonstrada. [...] Assim, intime-se-a, por meio de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos 

autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de 

conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do 

imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além 

disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se 

faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro.[...] Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no mesmo 

teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar os 

serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente para 

efeitos de aferimento da renda mensal familiar.§ 7º. Havendo possibilidade 

de solução consensual do conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite 

previsto no caput e no § 2º será aferido apenas em relação à pessoa 

física que originalmente procurou o atendimento”.Equânime, proporcional e 

razoável a adoção por este Juízo dos parâmetros estipulados para a 

atuação do órgão constitucional que tem por escopo a defesa dos 

necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se 

aferir pela concessão ou não da gratuidade da justiça.Acrescenta-se que 

para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com 

acesso aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, deverá a 

parte autora promover o recolhimento das custas processuais no prazo 

acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências 

acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40797 Nr: 536-66.2011.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gonçalo Della Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Código 40797 - Autos n. 536-66.2011.811.0091

 Decisão

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Desarquivamento destes autos no qual o 

requerente formula pedido de gratuidade quanto as custas do 

procedimento.

 Noto que o requerente não declinou a finalidade do desarquivamento, 
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tampouco instruiu o pedido com documentação apta à análise da 

viabilidade do deferimento da gratuidade, o que conduz ao indeferimento 

do pleito.

Com efeito, intime-se o requerente para que proceda ao recolhimento das 

custas do desarquivamento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido e imediata remessa dos autos ao arquivo, com as 

baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 10 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito e Diretor do Foro?[1]?

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78897 Nr: 1785-08.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Código 78897 – Autos n. 1785-08.2018.811.0091

DECISÃO

Vistos, etc.

Recebo a defesa preliminar de folhas 203/204.

A peça acusatória, oferecida pelo Ministério Público, preenche os 

requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.

O acusado está devidamente qualificado e, pelo que se depreende dos 

fatos narrados pelo Ministério Público, a conduta descrita é adequada ao 

tipo penal consignado, além do que a denúncia está acompanhada de 

elementos indiciários que consubstanciam a justa causa suficiente para a 

ação penal e, por ora, não vislumbro nenhuma causa extintiva de 

punibilidade.

 Não verifico, prima facie, a contaminação por qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 395, do Código de Processo Penal, ou ocorrência que 

pudessem ensejar rejeição.

Assim, presentes os pressupostos imprescindíveis para o exercício da 

ação penal, RECEBO A DENÚNCIA, para todos os efeitos legais.

 Designo o dia 27/11/2018 às 14h, para interrogatório, instrução e 

julgamento.

 Cite-se o acusado.

Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública de Alta Floresta para providenciar o 

comparecimento do acusado à audiência.

Requisite-se, COM URGÊNCIA, o laudo toxicológico definitivo.

Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas, observando-se, quanto 

aos agentes públicos, o disposto no parágrafo 3º do artigo 221 do Código 

de Processo Penal.

Providencie a Secretaria os antecedentes criminais do acusado.

Comunique-se sobre o recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e à delegacia de polícia de onde se originou o 

inquérito, bem como a alimente-se o banco de dados do Sistema Nacional 

de Informações Criminais (SINIC), nos termos do artigo 1.373, inciso III, da 

CNGC.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65533 Nr: 1386-18.2014.811.0091

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMdNMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Código 65533 - Medidas Protetivas n. 1386-18.2014.811.0091 SENTENÇA 

Vistos e examinados. Trata-se de pedido de aplicação de medidas 

protetivas formulado por ANA PAULA DA SILVA ROCHA em face de 

CLEBERSON FERNANDES PINHEIRO As medidas foram deferidas em 28 de 

agosto de 2014, portanto há mais de 04 (quatro) anos, conforme decisão 

de fls. 19/22. Vieram-me os autos conclusos para deliberação. 

Compulsando os autos verifica-se que as medidas protetivas de urgência 

requestadas pela vítima foram integralmente deferidas às fls. 19/22, e que 

estão sendo integralmente respeitadas, tornando evidente que o presente 

procedimento atingiu a sua finalidade e a sua extinção é a medida que se 

impõe. Ex positis, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c 

art. 13 da Lei 11.340/06, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito. Intime-se a requerente/vítima pessoalmente desta sentença, 

cientificando-a de que as medidas terão validade pelo prazo de 06 meses, 

e após este prazo serão automaticamente revogadas, sendo que, caso 

manifeste o interesse de mantê-las, deverá à vítima comparecer na 

Secretaria do Fórum, com pelo menos 01 mês de antecedência, devendo o 

servidor certificar nos autos. Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte 

Verde/MT, 16 de outubro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64074 Nr: 74-07.2014.811.0091

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conveniencia, Lanchonete e Danceteria - 

Posto G 3, Elieser Marlos Martins de Souza, Railson da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16.241

 Código 64074 – Autos nº 74-07.2014.811.0091

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Representação por Infração Administrativa à Normas de 

Proteção à Criança e ao Adolescente movida pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face da Conveniência, Lanchonete e 

Danceteria Posto G3, Elieser Marlos Martins de Souza e Railson da Silva 

Santos.

Às fls. 78/79, o Ministério Público informa o pagamento do débito e pugna 

pela extinção do processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924.  Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que Ministério 

Público informou que houve a total satisfação do acordo, tendo postulado 

pela extinção do processo, conforme se vê às fls. 78/79.

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Sem custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde, 17 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66359 Nr: 43-50.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Monteiro Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, Mauricio 
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de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimação da parte autora, sobre o retorno 

dos autos à esta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65931 Nr: 1686-77.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Luiz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, Mauricio 

de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimação da parte autora, sobre o retorno 

dos autos à esta comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32657 Nr: 31-51.2006.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivando José de Souza, Sebastião Leite, João 

paulo de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:OAB/MT - 6.702, Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 Código 32657 - Autos n. 31-51.2006.811.0091

Decisão

Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Aos 17 de maio de 2018, o acusado Elivando José de Souza veio aos 

autos, por meio de advogado constituído, juntou procuração requereu 

vistas dos autos. Posteriormente, em 05 de junho de 2018 foi praticado ato 

ordinatório de intimação da sentença ao advogado constituído.

Aos 26 junho de 2018 o acusado Elivaldo interpôs recurso de apelação 

(fls. 653), pugnando pela abertura de prazo para apresentação das 

razões recursais. Na mesma data a defesa do sentenciado peticionou 

requerendo a publicação do inteiro teor da sentença e a restauração do 

prazo para razões.

Nessa ocasião informou que o sentenciado entrava-se recolhido na 

cadeia pública de Araputanga/MT (fls.654-v).

 Foi certificada a intempestividade do recurso interposto (fls. 656).

Por fim, a defesa do sentenciado Elivando insurgiu-se quanto a certidão da 

Secretaria do juízo, afirmando, em síntese, não ter iniciado o marco da 

contagem do prazo recursal, por ausência de intimação do réu.

É a síntese do essencial.

Decido.

No caso dos autos, verifico que a sentença penal condenatória é datada 

de 13 de maio de 2010 (fls. 515).

 No entanto, noto que os acusados Elivaldo José de Souza e João Paulo 

de Moura, que tiveram suas defesas patrocinadas pela Defensoria 

Pública, não foram intimados, porquanto não houve publicação no DJE.

Assim, visando a garantia da ampla defesa, determino seja feita nova 

publicação da sentença penal condenatória no DJE, bem como seja 

procedida a intimação pessoal dos acusados ELIVALDO JOSÉ DE SOUZA 

e JOÃO PAULO DE MOURA, que encontram-se presos, ao passo que 

restauro os prazos recursais, tornando sem efeito a certidão de fls. 656.

Expeça-se carta precatória para intimação pessoal dos sentenciados, 

conforme certidão de fls. 639.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41008 Nr: 747-05.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 41008 - Autos n. 747-05.2011.811.0091 Vistos etc. Diante da 

necessidade de produção de prova pericial, NOMEIO como perito(a) 

judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), o(a) Dr(a) 

Mariana Reis Barreto, CRM-MT nº 9327, com endereço profissional no PSF 

João Hunka Neto, localizado na Avenida Rondonópolis, Centro, nesta 

Cidade e Comarca, devendo ser intimada desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC. 

Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE novamente as 

partes nos termos do art. 474 do CPC. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. Com a juntada do laudo médico 

pericial, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Os 

quesitos formulados às fls. 151 (itens a, b e c) e 157 deverão acompanhar 

o mandado de intimação do perito. Superado o prazo ventilado, 

CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante correta triagem, para análise da 

necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, bem 

como para cadastramento dos honorários periciais no sistema AJG 

(Assistência Jurídica Gratuita), na forma estabelecida pelo artigo 22, da 

Resolução nº. 305 de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Monte Verde/MT, 15 de outubro 

de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68710 Nr: 1544-39.2015.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanir A. da Silva - ME, Evanir Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pinhal Transporte LTDA- ME, Ivo Ghizoni Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68710 – Autos n. 1544-39.2015.811.0091

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Cuida-se de embargos à execução movida por Evanir A. da Silva – ME, 

neste ato representada por Evanir Aparecida da Silva em face de Pinhal 

Transporte Ltda. – ME, neste ato representada por Ivo Ghizoni Filho, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 26/34, diante do acordo entabulado, as partes requereram a 

extinção da ação.

Ante o exposto, sem maiores delongas e por tudo que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência da ação e, por consequência, JULGO EXTINTA 

A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil.

Translade-se cópia desta, bem como do acordo e procuração às fls. 26/35 

para os autos da Execução em apenso, n. 1941-35.2014.811.0091, cód. 

66240.

Eventuais custas remanescentes pelo embargante.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66240 Nr: 1941-35.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Pinhal Transporte LTDA- ME, Ivo Ghizoni Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanir A. da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Código 66240 - Autos n. 1941-35.2014.811.0091

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, proposta por Pinhal 

Transporte Ltda. – ME, neste ato representada por Ivo Ghizoni Filho, em 

face de Evanir A. da Silva – ME, neste ato representada por Evanir 

Aparecida da Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 26/34 dos autos em apenso (Código 68710 – Autos n. 

1544-39.2015.811.0091) as partes firmaram acordo, pugnando pela sua 

homologação e consequente suspensão até o cumprimento do acordo.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Analisando os autos, vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante o Exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de 26/34 dos autos em 

apenso (Código 68710 – Autos n. 1544-39.2015.811.0091).

Em consequência, suspendo o processo até o cumprimento integral da 

obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC.

Em atenção à transação, determino a inclusão das pessoas indicadas à fl. 

31 daqueles autos, no polo passivo da demanda, devendo a secretaria 

proceder as alterações necessárias na capa dos autos e no sistema 

apolo.

Decorrido o prazo, INTIME-SE o exequente para, em 05 (cinco) dias, 

informar este Juízo acerca do cumprimento ou não do acordo, ressaltando 

que a inércia do autor no prazo acima assinalado, será compreendida 

como concordância com a extinção do processo, nos termos do art. 487, 

II, b, do Código de Processo Civil.

Aguardem-se no arquivo provisório.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41027 Nr: 766-11.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Carlos de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Código 41027 - Autos n. 766-11.2011.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que não houve a intimação da sentença ao advogado da 

parte, defiro o pedido de desarquivamento dos autos, bem como determino 

seja o causídico peticionante intimado da sentença ficando, desde já, 

restaurados os prazos recursais.

Proceda a Secretaria com a inclusão do advogado nos sistemas 

informatizados para as intimações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70499 Nr: 838-22.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juseli Liana Beariz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUSELI LIANA BEARIZ, Rg: 21556024, 

Filiação: Maria da Conceição Liana e Renato Joaquim de Oliveira, data de 

nascimento: 12/02/1979, brasileiro(a), natural de Juara-MT, casado(a), 

doméstica. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do delito 

previsto no Art. 21, do Decreto Lei nº 3.688/1941.

Despacho: Vistos, etc.Compulsando os autos verifico que a acusada não 

foi localizada para oferecimento de proposta de transação penal. Dessa 

forma, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95, 

remetam-se os autos ao cartório distribuidor para a redistribuição a Vara 

Única com as consequentes retificações na capa dos autos.Após, 

expeça-se edital de citação da acusada JUSELI LIANA BEARIZ com prazo 

de 15 dias, nos termos dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e ss do CPP, 

observando as formas legais.Decorrido o prazo sem qualquer 

manifestação da acusada, certifique-se e voltem conclusos para 

providências cabíveis.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 14 de agosto de 2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 19 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69371 Nr: 160-07.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Código 69371 - Autos n. 160-07.2016.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Intime-se o advogado nomeado pelo juízo (fls. 84), para que apresente os 

memoriais, no prazo de 5 (cinco), sob pena de restar caracterizado o 

abandono do processo e de aplicação de multa no valor de 10 (dez) a 100 

(cem) salários mínimos, nos termos do art. 265 do Código de Processo 

Penal.

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos com urgência.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Nova Monte Verde/MT, 17 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39034 Nr: 761-23.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucídio Galvão
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:OAB/MT-10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39034 - Autos n. 761-23.2010.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito devendo indicar 

fiel depositário, no prazo de 15 dias.

Não havendo manifestação, certifique-se e intime-se a parte autora 

pessoalmente para, no prazo de 05 dias, manifestar interesse no feito, 

sob pena de extinção.

Com o decurso de prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69672 Nr: 332-46.2016.811.0091

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CZdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS DIAS PAIVA - 

OAB:15513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - 

OAB:11849/B

 Código 69672 – Autos n. 332-46.2016.811.0101

Vistos, etc.

Intime-se o requerido para juntar aos autos o resultado do exame de DNA 

realizado entre as partes, bem como requerer o que de direito no prazo de 

15 dias.

Não havendo manifestação, certifique-se e intime-se a parte autora 

pessoalmente para, no prazo de 05 dias, manifestar interesse no feito, 

sob pena de extinção por negligência das partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 16 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78547 Nr: 1646-56.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78547 - Autos n. 1646-56.2018.811.0091. Despacho Vistos etc. 

Conforme se observa do pedido inicial, o requerente, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. De 

acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, considera-se 

necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência. Demais disso, compulsando os 

autos, verifico que o valor atribuído à causa encontra-se em dissonância 

do proveito econômico pretendido pela requerente, conforme dispõe o art. 

292 do Código de Processo Civil, já que a inicial não inclui no valor da 

causa o montante relativo as prestações alimentícias. Lado outro, noto que 

o polo ativo da demanda deverá ser regularizado, porquanto o autor não é 

legitimado ativo para pleitear alimentos, o que deve ser feito pelos menores 

(devidamente qualificados), representados pelo genitor. Desta forma, 

intime-se a autora para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, 

retificando o valor da causa, regularizando o polo ativo, bem como para 

que comprove a hipossuficiência alegada, ou não havendo comprovação 

de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de Processos Civil. 

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 11 de outubro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78417 Nr: 1597-15.2018.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária BN LTDA, Vanderléia de Oliveira 

Castanha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Andrade Santos, Maria Regiane da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:OAB/MT 11665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78417 - Autos n. 1597-15.2018.811.0091

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa encontra-se 

em dissonância do proveito econômico pretendido pelo requerente, 

conforme dispõe o art. 292 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, de acordo com o § 3º do art. 292, Código de Processo Civil 

passo a corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa, caso em 

que se o autor procederá ao recolhimento das custas remanescentes.

Com efeito, em que pese a argumentação do autor, noto que em lugar 

nenhum deste país se pode comprar 1 hectare de terras pelo preço de R$ 

115,94 (cento e quinze reais e noventa e quatro centavos), ao passo que 

o valor da causa suplanta, evidentemente, o valor apresentado.

Dessa forma, ARBITRO o valor da causa em R$ 576.488,00 (quinhentos e 

setenta e seis mil e quatrocentos e oitenta e oito reais), correspondente ao 

valor de aquisição do imóvel à época, conforme declaração de fls. 08, 

devendo ser retificado no sistema Apolo.

Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias recolher a 

complementação das custas, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 321 do Código de 

Processos Civil.

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde, 11 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75718 Nr: 154-29.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Dallago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11324/O

 Vistos.

 Diante da manifestação expressa pelo desinteresse na composição 

consensual, intime-se o demandado para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC).

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68287 Nr: 1257-76.2015.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Élio Godoi de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Maria Bovaes Farraco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68287 - Autos n. 1257-76.2015.2018.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Com fundamento no art. 98, § 6º do Código de Processo Civil c/c art. 468, 

§§6º, 7º e 8º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, defiro o parcelamento das custas 

iniciais, a serem divididas em 6 (seis) parcelas mensais.

Conforme orientação do Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux, 

encaminhe-se cópia desta decisão por e-mail dca@tjmt.jus.br para o 

Departamento de Controle e Arrecadação, para registro da informação.

Após, a parte deverá providenciar a emissão das guias via internet.

Com o recolhimento da 1ª parcela das custas processuais, voltem os 

autos conclusos para análise da petição inicial.

Saliento que o não pagamento das parcelas acarretará na extinção do 

processo sem resolução de mérito e no prosseguimento da execução.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40070 Nr: 1802-25.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Martinez Molero Comércio - ME, Marcos 

Sergio de Souza, Valdir Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 40070 – Autos n. 1802-25.2010.811.0091

Vistos, etc.

Inicialmente, antes de analisar os pedidos de fls. 69 e 71, procedo ao 

bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD dos executados Marcos 

Sergio de Souza e Valdir Pereira dos Santos, já que seus CPFs não foram 

incluídos quando da tentativa de constrição.

Se a diligência de constrição de valores on-line for positiva, converta-se 

em penhora os valores eventualmente bloqueados, transferindo-se para a 

conta judicial.

 Após, intime-se a parte Executada da penhora para, querendo, embargar 

no prazo de 15 dias. Transcorrendo in albis o prazo para embargos, 

libere-se o valor ao Credor via Alvará de Levantamento.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada da penhora.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado o bloqueio de bens pelo Sistema BACENJUD, permaneçam 

os autos conclusos para análise dos pedidos de fls. 69 e 71.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 10 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38127 Nr: 1241-35.2009.811.0091

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Lopes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Lopes (Esquizofrênco Sem Interdição 

Judicial)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Código 38127 - Autos n. 1241-35.2009.811.0091

 Vistos etc.

Diante da certidão retro, determino o encaminhamento da pessoa 

interditanda ao Centro de Atenção Psicossocial  - CAPS de Alta 

Floresta/MT para que se submeta ao exame pericial com o profissional da 

área de psiquiatria, devendo o curador nomeado providenciar o 

agendamento do exame. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para agendamento 

e realização do exame. Após a realização do exame pericial, deverá o 

Centro de Atenção Psicossocial  - CAPS de Alta Floresta/MT encaminhar o 

laudo à Secretaria deste Juízo no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se a direção do Centro de Atenção Psicossocial  - CAPS de Alta 

Floresta/Mato Grosso desta decisão.

De logo, formulo os seguintes quesitos, a saber:

1) A interditanda é portador de doença mental?

2) Em caso positivo, qual a doença e qual o código da anomalia?

3) Em caso negativo, apresenta a interditanda desenvolvimento mental 

incompleto ou retardado?

4) Em virtude da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto 

ou retardado, a interditanda é impedido de exercer os atos da vida civil?

5) A interditanda é capaz de reger a sua vida e administrar os seus bens? 

Se sim, em que medida?

6) A enfermidade tem caráter transitório ou é definitiva?

 7) É possível determinar quando iniciou-se a alienação?

O perito deverá esclarecer outras questões que reputar pertinentes no 

sentido de averiguar possível regeneração da interditanda.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para no prazo de 05 (cinco) 

dias apresentar quesitos e assistente técnico se assim o quiser.

Cite-se e intime-se a interditanda.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35951 Nr: 410-21.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. Alencar Peças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Bandeirantes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código – 35951 - Autos n. 410-21.2008.811.0091.

 Despacho

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo MUNICIPIO DE NOVA 

BANDEIRANTES - MT em face de A. M. ALENCAR PEÇAS.

Intimado a se manifestar o exequente pugna, sucessivamente, pelo 

arresto online, citação por edital. Requer, ainda, em caso de citação, a 

conversão do arresto em penhora, a penhora via Bacenjud.

É a síntese do necessário.

Decido.

O arresto pleiteado nos autos da execução é aquele tratado no artigo 830 

do Código de Processo Civil, consubstanciado em constrição de bens em 

nome do executado, quando não encontrado para citação.

Entretanto, noto que essa medida compete ao oficial de justiça que, 

durante o cumprimento do mandado não encontrar o executado em seu 

domicílio, mas encontrar bens passiveis de serem arrestados.

Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR?[1]?:

“O arresto previsto no art. 830 é medida que o oficial toma, de ofício, 

depois de frustradas as tentativas de citação do executado. É possível, 

porém, que a iniciativa parta do próprio exequente. [...]Feito o arresto, o 

oficial de justiça prosseguirá, citando o executado.”

No entanto, não se desconhece que havendo justo receio de prejuízo para 

a execução, é lícito ao exequente pedir, com base no art. 799, VIII, o 
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arresto, logo na petição inicial, para que a apreensão de bens do devedor 

se realize antes mesmo da diligência citatória.

No caso, verifico que não há pedido de arresto na inicial, tampouco há 

referência a qualquer situação fática que ensejaria a adoção da medida. 

Dessa forma, entendo ser incabível o arresto, motivo pelo qual INDEFIRO.

De outro lado, cite-se a parte devedora por edital, com o prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo sem manifestação da parte executada, retornem 

conclusos para nomeação de defensor dativo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40035 Nr: 1767-65.2010.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Souza Dias, Isaque Cavalcante da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 40035 - Autos n. 1767-65.2010.811.0091

Vistos etc.

Noto que o advogado Thiago Pereira dos Santos, OAB/MT nº 13.388 foi 

nomeado defensor dativo (fls. 69). No entanto, por um lapso, não houve a 

fixação de honorários por ocasião da sentença.

Assim, ao advogado Thiago Pereira dos Santos, OAB/MT nº 13.388 em 

razão de sua nomeação para defender os interesses da parte ré, por ser 

ela pobre na forma da lei e ante a inexistência de Defensoria Pública nesta 

comarca, FIXO o valor dos honorários advocatícios devidos ao 

profissional em 01 (uma) URH, R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis 

reais e cinquenta e um centavos) conforme art. 303 CNGC.”.

Expeça-se a certidão de honorário em favor do advogado.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 18 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70401 Nr: 779-34.2016.811.0091

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMdNB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEUSA CRISTINA CORREIA, Cpf: 

01329434170, Rg: 1966380-3, Filiação: Rosalina Pereira Correia e 

Felisberto Correia, data de nascimento: 05/02/1980, brasileiro(a), natural 

de Curitiba-PR, convivente, empregada doméstica/comerciante, Telefone 

(66) 98427-2434. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos em cooperação,Trata-se de procedimento cautelar 

instaurado em decorrência de violência doméstica, em tese, praticada 

contra a requerente, para concessão de medidas protetivas em seu favor. 

Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas, o demandado 

foi intimado/ citado/ notificado e quedou-se inerte. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Diante da ausência de resposta, decreto 

a revelia do demandado. Não havendo necessidade de dilação probatória, 

passo ao julgamento do mérito.O feito em tela se traduz em cautelar 

inominada “sui generis” quanto à legitimidade processual e requisitos da 

petição inicial, inserida em nosso sistema normativo pela Lei n. 

11.340/2006, devendo, salvo melhor juízo, ser aplicado o rito do 

procedimento cautelar previsto nos artigos 305 a 310 do Novel Código de 

Processo Civil, que trata do Procedimento da Tutela Cautelar Requerida em 

Caráter Antecedente.Nesse diapasão, consoante art. 307 do NCPC, a 

revelia gera a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na 

cautelar, sendo certo que tal situação não originará o mesmo efeito na 

ação principal. Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de 

provas no processo cautelar, é sumária e, ainda, que a coisa julgada é 

formal. Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos 

autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas 

e, ainda, considerando a presunção de veracidade dos fatos alegados, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes na peça exordial, 

nos termos da liminar deferida, cuja validade perdurará enquanto a vítima 

não desistir, até o fim do processo de conhecimento e, eventualmente, de 

execução.Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, junte-se 

cópia dessa decisão no procedimento criminal relativo a esses fatos (se 

houver) e arquive-se. P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 19 de outubro de 2018

Jaqueline Romeira Pacheco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37746 Nr: 862-94.2009.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Welington Marcilio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Donizete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37746 – Autos n. 862-94.2009.811.0091

Vistos, etc.

Defiro o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD, requerido 

às fl. 40.

Proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito exequendo (R$ 

4.213,35 – fl. 41), via SISBACEN. Se a diligência de constrição de valores 

on-line for positiva, converta-se em penhora os valores eventualmente 

bloqueados, transferindo-se para a conta judicial.

 Após, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação devendo 

intimar o devedor a comparecer à audiência, quando poderá oferecer 

embargos (art. 52, IX, Lei n. 9.099/95), por escrito ou verbalmente, tudo 

nos termos do § 1º, do art. 53, da Lei n. 9.099/95.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada da penhora.

Caso sejam infrutíferas as diligências de constrição de créditos via 

SISBACEN, DETERMINO o bloqueio imediato, registrando-se a penhora 

do(s) veículo(s) para garantir o pagamento da dívida objeto da presente 

execução.

Em caso de resposta positiva, proceda conforme determinado no terceiro 

parágrafo.

Caso sejam infrutíferas as diligências, intime-se a parte Credora para 

manifestação em 5 dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67426 Nr: 540-11.2018.811.0107
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MTou 21593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo Automotor ajuizada 

por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Orides Santos da 

Conceição, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A inicial veio 

instruída com os documentos de págs. 06/28.

Custas recolhidas à pág. 24/25; Liminar deferida à ref. 04.

À ref. 36 a parte requerente compareceu aos autos postulando pela 

desistência da presente demanda.

 É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte requerida, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido de desistência da 

ação, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação formulado pela 

parte requerente, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, 

do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora (art. 90, NCPC).

Havendo restrição do veículo (Chassi: 8AFCR10A28J193316, Renavam: 

139664807, Placa: NJN-3244), providencie as baixas necessárias.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66995 Nr: 355-70.2018.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAIR DE ROSSI, MARTA BORDIN DE ROSSI, VANILSO 

DE ROSSI, VALDIR DE ROSSI, EVELCI DE ROSSI, Mariangela Rita Marques 

de Rossi, MARISTELA FABRIS DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO - FII, OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES IMOBILIÁRIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANILDE ROSA - OAB:18693/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto de Castro 

Neves - OAB:85888, PAULO RENATO JUCÁ - OAB:155307, Raphael 

Rodrigues da Cunha Figueiredo - OAB:198271 RJ, RENATO VALERIO 

FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629

 Vistos.

 Não há omissão.

No caso em tela, sustenta a parte embargante que a decisão proferida no 

feito é omissa, uma vez que designou audiência de justificação, contudo 

indeferiu o pedido liminar e não se manifestou sobre nenhuma das provas 

produzidas em audiência.

Compulsando os autos, verifico que este juízo declinou claramente as 

razões do indeferimento liminar de reintegração de posse, qual seja, 

ausência de esbulho, uma vez que a posse dos requeridos é baseada em 

decisão judicial de outro juízo. Portanto, in casu, despicienda a 

manifestação deste juízo com relação a prova oral produzida em audiência 

de justificação prévia, eis que não constituem fundamento do que foi 

decidido no feito, razão pela qual deve se manter inalterado.

Por fim, vislumbro que a irresignação da parte é com o que foi decido no 

feito, haja vista que foi contrária a sua pretensão, fatos que não ensejam 

o acolhimento do pedido, uma vez que os embargos não via adequada à 

reforma do provimento jurisdicional.

Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão objurgada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo recursal, venham os autos conclusos para saneamento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67283 Nr: 481-23.2018.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR FERLIN, ROSIMARY LAZARIN FEIJO FERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS ALBINO AMÂNCIO, Maria Aparecida 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B-MT

 Vistos.

Cumpra-se a decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento. No 

mais, cumpra-se as demais determinações da decisão de ref. 7, 

oportunizando a apresentação de impugnação e apensando o feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63206 Nr: 949-21.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por 

BANCO BRADESCO S/A em face de JOSÉ CARVALHO, ambos já 

qualificados.

Entre um ato e outro, e após regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo à ref. 8, pugnando por sua 

homologação judicial e suspensão do feito até o cumprimento da avença, 

ao qual restou deferido na ref. 10.

Na ref. 21, o exequente compareceu aos autos informando a satisfação 

da obrigação firmada nos autos, postulando pela extinção deste feito 

executivo, bem como pela baixa de restrição ao Sistema RENAJUD do 

veículo descrito naquela peça.

Vieram-me conclusos.

É o necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

I - Da baixa de restrição via RENAJUD.

O pedido de baixa de restrição veicular não merece guarida, visto que 

compulsando estes autos não houve pedido, tampouco determinação de 

inclusão de gravame via Sistema RENAJUD, razão pela qual indefiro tal 

pleito.

II – Da satisfação da obrigação.

Considerando que a obrigação restou satisfeita (ref. 21), a extinção da 

execução é medida que se impõe, nos termos da letra do art. 924, II, do 

NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o 

interesse processual até então presente.

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Custas pelo executado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56822 Nr: 1152-51.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): antonio andre marafon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:18245
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO ANDRE MARAFON, Cpf: 

16388470106, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Sendo R$ 137,76 (cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos) de taxa judiciária e R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) de custas.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cassio Tennroller, 

digitei.

Nova Ubiratã, 15 de outubro de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68333 Nr: 997-43.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA CARGILL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI CESAR TRINCAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MARTINEZ GALDAO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:200274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono a fim intimar o advogado da 

parte AUTORA, por DJE, para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça. A guia deverá ser retirada no site www.tjmt.jus.br, sob 

pena, desta secretaria não entregar o mandado ao Senhor Oficial de 

Justiça para cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29456 Nr: 376-03.2005.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã-MT, 

FRANCISCO REINIDIO SCHENKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT, Letícia Nishimoto 

Braga - OAB:33.886/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Ante o exposto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE pretensão do autor, julgando extinto o feito com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.Condeno a parte VENCIDA 

em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 82 e 85. § 2º e incisos, observado as disposições do 

artigo 98, §3º, do NCPC caso seja beneficiário da justiça 

gratuita.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Havendo recurso de apelação, 

intime-se o recorrido para apresentação de contrarrazões no prazo legal 

(art. 1010, §1°, NCPC), após remeta-se os autos ao E. TJM, para juízo de 

admissibilidade (art. 1010, §3°, NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 28431 Nr: 260-94.2005.811.0107

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO REINIDIO SCHENKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT, LETICIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:33886/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Ante o exposto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão do autor, julgando extinto o feito com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.Condeno a parte 

VENCIDA em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 82 e 85. § 2º e incisos, observado as disposições do 

artigo 98, §3º, do NCPC caso seja beneficiário da justiça 

gratuita.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Havendo recurso de apelação, 

intime-se o recorrido para apresentação de contrarrazões no prazo legal 

(art. 1010, §1°, NCPC), após remeta-se os autos ao E. TJM, para juízo de 

admissibilidade (art. 1010, §3°, NCPC).Nova Ubiratã/MT, 18 de outubro de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50823 Nr: 192-66.2013.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM AFINOVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELOIR DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thaís Renata Dâmasio dos 

Reis Umeno - OAB:15.560

 Ante exposto, JULGO EXTINTO o presente sem análise de seu mérito, 

diante da manifesta perda do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.Sem custas processuais.Havendo recurso, 

remeta-se os autos ao E. TJM, para juízo de admissibilidade e 

julgamento.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o transito 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações. Às providências.Nova 

Ubiratã/MT, 18 de outubro de 2018.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Edital

Decisão-Edital

 Autos nº 47-85.2009.811.0095 ID 38000

Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na 

imprensa oficial.

Com base no Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão 

público para alienação dos bens penhorados, assim descritos 

resumidamente:

Descrição do bem: Conjunto Moto-Compressor, marca Sulzer, modelo 

K140, ano 1976.

 Localização do bem: Pátio da FRINCASA, em Itanguá, Cariacica - ES

Avaliação: R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)

Determino o prazo para a realização do leilão de 120 dias.

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)

Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo leiloeiro JOABE 

BALBINO DA SILVA Leiloeiro Público Oficial matriculado na Junta 

Comercial/MT sob nº. 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro 

Rural sob o nº. 67/2013.

Os Leiloeiros restarão compromissados quando da sua intimação deste 

despacho.

DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 786 de 949



 Caberá ao Leiloeiro divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

O leiloeiro nomeado esta autorizados a: 1 – constatar a atual situação do 

bem penhorado, bem como fotografá-lo para melhor divulgação do ato, 

valendo a cópia assinada dessa decisão como mandado de constatação. 

2 – retirar os autos em carga da secretaria para providências do leilão.

 3 – Caso seja necessário o leiloeiro poderá solicitar auxílio policial para o 

cumprimento de seus deveres.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 CPC/2015.

REGRAS GERAIS DO LEILÃO

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso o 

executado não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por 

carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante do 

processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça 

(CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrado esses meios, o executado será tido 

por intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial (CPC/2015, 

art. 889, parágrafo único).

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível 

no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça instruída 

com cópia desta decisão-edital. Caso frustrada a intimação postal, 

deverão ser intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

O leilão será somente eletrônico.

Ou eletrônico e presencial artigo 882 NCPC e 879 inciso II do NCPC.

Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelas despesas do Leiloeiro, que 

arbitro em 2% do valor da avaliação.

Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições dos 

incisos do art. 890 do CPC/2015.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS

O lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da 

avaliação (art. 891 do CPC/2015).

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% (cinco por cento) do valor do 

lanço vencedor. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do exequente (art. 897 do CPC/2015), 

como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito, 

podendo, se for o caso.

Caberá aos Leiloeiros controlar a integralização do pagamento.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

Ao valor de cada parcela, será acrescido de índice de correção 

monetária, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o 

próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução 

idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia, 

fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor 

declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), 

caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a 

caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 

arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 

posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No 

caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez 

por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS

Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos 

seguintes limites mínimos, que fixo com base no art. 891 do CPC/2015.

a) Veículos automotores em geral: mínimo de 50% da avaliação;

b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 40% da avaliação.

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% do valor do lanço vencedor. O 

pagamento da comissão será à vista ou até 24 horas. Não paga nesse 

prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do credor 

(art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito.

 VENDA DIRETA

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira 

trinta dias depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento;

 d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à venda no 

RENAJUD;

e) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, 

desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por 

exemplo, de bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), 

propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão 

ser submetidas à apreciação judicial para provimento específico.

Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos autos.

Cumpra-se.

Decisão-Edital

 Autos nº 17-84.2008.811.0095 ID 36834

Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na 

imprensa oficial.

Com base no Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão 

público para alienação dos bens penhorados, assim descritos 

resumidamente:

Descrição do bem: 01 (uma) Motoneta Honda C/100 Biz/ES, ano e 

fabricação 2002/2003, cor verde, placa KAL 6590, renavan 791134369.

Localização do bem: Com seu depositário Sra. Larissa dos Santos Pereira 

(CPF-015.521.311-30), companheira do executado, em Paranaíta/MT.

Avaliação: R$2.532,00 (dois mil quinhentos e trinta e dois reais).

Determino o prazo para a realização do leilão de 120 dias.

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)

Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo leiloeiro JOABE 

BALBINO DA SILVA Leiloeiro Público Oficial matriculado na Junta 

Comercial/MT sob nº. 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro 

Rural sob o nº. 67/2013.

Os Leiloeiros restarão compromissados quando da sua intimação deste 

despacho.

DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS

 Caberá ao Leiloeiro divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

O leiloeiro nomeado esta autorizados a: 1 – constatar a atual situação do 

bem penhorado, bem como fotografá-lo para melhor divulgação do ato, 

valendo a cópia assinada dessa decisão como mandado de constatação. 

2 – retirar os autos em carga da secretaria para providências do leilão.

 3 – Caso seja necessário o leiloeiro poderá solicitar auxílio policial para o 

cumprimento de seus deveres.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 CPC/2015.

REGRAS GERAIS DO LEILÃO

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso o 

executado não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por 

carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante do 

processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça 

(CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrado esses meios, o executado será tido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 787 de 949



por intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial (CPC/2015, 

art. 889, parágrafo único).

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível 

no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça instruída 

com cópia desta decisão-edital. Caso frustrada a intimação postal, 

deverão ser intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

O leilão será somente eletrônico.

Ou eletrônico e presencial artigo 882 NCPC e 879 inciso II do NCPC.

Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelas despesas do Leiloeiro, que 

arbitro em 2% do valor da avaliação.

Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições dos 

incisos do art. 890 do CPC/2015.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS

O lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da 

avaliação (art. 891 do CPC/2015).

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% (cinco por cento) do valor do 

lanço vencedor. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do exequente (art. 897 do CPC/2015), 

como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito, 

podendo, se for o caso.

Caberá aos Leiloeiros controlar a integralização do pagamento.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

Ao valor de cada parcela, será acrescido de índice de correção 

monetária, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o 

próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução 

idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia, 

fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor 

declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), 

caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a 

caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 

arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 

posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No 

caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez 

por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS

Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos 

seguintes limites mínimos, que fixo com base no art. 891 do CPC/2015.

a) Veículos automotores em geral: mínimo de 50% da avaliação;

b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 40% da avaliação.

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% do valor do lanço vencedor. O 

pagamento da comissão será à vista ou até 24 horas. Não paga nesse 

prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do credor 

(art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito.

 VENDA DIRETA

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira 

trinta dias depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento;

 d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à venda no 

RENAJUD;

e) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, 

desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por 

exemplo, de bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), 

propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão 

ser submetidas à apreciação judicial para provimento específico.

Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos autos.

Cumpra-se.

Decisão-Edital

 Autos nº 634-73.2010.811.0095 ID 39923

Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na 

imprensa oficial.

Com base no Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão 

público para alienação dos bens penhorados, assim descritos 

resumidamente:

Descrição do bem: 01 (uma) Motoneta Honda C/100 Biz/ES, ano e 

fabricação 1999/2000, cor azul, placa JYZ-1673, chassi 

C2HA0710YR206741.

Localização do bem: Com seu depositário Sr. Adão Aparecido Domeni, 

Rua 123, n°. 44, Setor Norte II, Paranaíta/MT.

Avaliação: R$1.000,00 (um mil reais).

Determino o prazo para a realização do leilão de 120 dias.

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)

Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo leiloeiro JOABE 

BALBINO DA SILVA Leiloeiro Público Oficial matriculado na Junta 

Comercial/MT sob nº. 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro 

Rural sob o nº. 67/2013.

Os Leiloeiros restarão compromissados quando da sua intimação deste 

despacho.

DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS

 Caberá ao Leiloeiro divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

O leiloeiro nomeado esta autorizados a: 1 – constatar a atual situação do 

bem penhorado, bem como fotografá-lo para melhor divulgação do ato, 

valendo a cópia assinada dessa decisão como mandado de constatação. 

2 – retirar os autos em carga da secretaria para providências do leilão.

 3 – Caso seja necessário o leiloeiro poderá solicitar auxílio policial para o 

cumprimento de seus deveres.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 CPC/2015.

REGRAS GERAIS DO LEILÃO

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso o 

executado não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por 

carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante do 

processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça 

(CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrado esses meios, o executado será tido 

por intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial (CPC/2015, 

art. 889, parágrafo único).

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível 

no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça instruída 

com cópia desta decisão-edital. Caso frustrada a intimação postal, 

deverão ser intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

O leilão será somente eletrônico.

Ou eletrônico e presencial artigo 882 NCPC e 879 inciso II do NCPC.

Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelas despesas do Leiloeiro, que 

arbitro em 2% do valor da avaliação.

Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições dos 

incisos do art. 890 do CPC/2015.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS
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O lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da 

avaliação (art. 891 do CPC/2015).

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% (cinco por cento) do valor do 

lanço vencedor. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do exequente (art. 897 do CPC/2015), 

como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito, 

podendo, se for o caso.

Caberá aos Leiloeiros controlar a integralização do pagamento.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

Ao valor de cada parcela, será acrescido de índice de correção 

monetária, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o 

próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução 

idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia, 

fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor 

declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), 

caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a 

caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 

arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 

posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No 

caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez 

por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS

Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos 

seguintes limites mínimos, que fixo com base no art. 891 do CPC/2015.

a) Veículos automotores em geral: mínimo de 50% da avaliação;

b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 40% da avaliação.

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% do valor do lanço vencedor. O 

pagamento da comissão será à vista ou até 24 horas. Não paga nesse 

prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do credor 

(art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito.

 VENDA DIRETA

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira 

trinta dias depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento;

 d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à venda no 

RENAJUD;

e) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, 

desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por 

exemplo, de bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), 

propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão 

ser submetidas à apreciação judicial para provimento específico.

Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos autos.

Cumpra-se.

Decisão-Edital

 Autos nº 187-17.2012.811.0095 ID 60279

Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na 

imprensa oficial.

Com base no Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão 

público para alienação dos bens penhorados, assim descritos 

resumidamente:

Descrição do bem: 50% das Quotas sociais titularizadas por Roberto 

Barroso, junto à empresa BARROSO & LUZ LTDA – ME, NIRE N° 

51.2.0106164-5.

Localização da empresa: Rua 126, N° 620, setor União Norte II, em 

Paranaíta/MT

Avaliação: R$30.000,00 (trinta mil reais).

Determino o prazo para a realização do leilão de 120 dias.

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)

Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo leiloeiro JOABE 

BALBINO DA SILVA Leiloeiro Público Oficial matriculado na Junta 

Comercial/MT sob nº. 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro 

Rural sob o nº. 67/2013.

Os Leiloeiros restarão compromissados quando da sua intimação deste 

despacho.

DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS

 Caberá ao Leiloeiro divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

O leiloeiro nomeado esta autorizados a: 1 – constatar a atual situação do 

bem penhorado, bem como fotografá-lo para melhor divulgação do ato, 

valendo a cópia assinada dessa decisão como mandado de constatação. 

2 – retirar os autos em carga da secretaria para providências do leilão.

 3 – Caso seja necessário o leiloeiro poderá solicitar auxílio policial para o 

cumprimento de seus deveres.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 CPC/2015.

REGRAS GERAIS DO LEILÃO

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso o 

executado não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por 

carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante do 

processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça 

(CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrado esses meios, o executado será tido 

por intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial (CPC/2015, 

art. 889, parágrafo único).

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível 

no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça instruída 

com cópia desta decisão-edital. Caso frustrada a intimação postal, 

deverão ser intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

O leilão será somente eletrônico.

Ou eletrônico e presencial artigo 882 NCPC e 879 inciso II do NCPC.

Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelas despesas do Leiloeiro, que 

arbitro em 2% do valor da avaliação.

Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições dos 

incisos do art. 890 do CPC/2015.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS

O lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da 

avaliação (art. 891 do CPC/2015).

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% (cinco por cento) do valor do 

lanço vencedor. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do exequente (art. 897 do CPC/2015), 

como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito, 

podendo, se for o caso.

Caberá aos Leiloeiros controlar a integralização do pagamento.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

Ao valor de cada parcela, será acrescido de índice de correção 

monetária, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o 

próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução 
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idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia, 

fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor 

declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), 

caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a 

caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 

arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 

posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No 

caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez 

por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS

Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos 

seguintes limites mínimos, que fixo com base no art. 891 do CPC/2015.

a) Veículos automotores em geral: mínimo de 50% da avaliação;

b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 40% da avaliação.

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% do valor do lanço vencedor. O 

pagamento da comissão será à vista ou até 24 horas. Não paga nesse 

prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do credor 

(art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito.

 VENDA DIRETA

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira 

trinta dias depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento;

 d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à venda no 

RENAJUD;

e) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, 

desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por 

exemplo, de bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), 

propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão 

ser submetidas à apreciação judicial para provimento específico.

Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos autos.

Cumpra-se.

Decisão-Edital

 Autos nº 457-41.2012.811.0095 ID 60541

Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na 

imprensa oficial.

Com base no Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão 

público para alienação dos bens penhorados, assim descritos 

resumidamente:

Descrição do bem: 01 (um) LOTE LS 29, COM ÁREA DE 42.000,00 M², 

MATRICULA N° 306, LIVRO N°2, JUNTO AO CARTÓRIO DE 1° OFÍCIO DE 

PARANAÍTA/MT.

 Localização do bem: PRIMEIRA VICINAL LESTE, Paranaíta/MT.

Avaliação: R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Determino o prazo para a realização do leilão de 120 dias.

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)

Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo leiloeiro JOABE 

BALBINO DA SILVA Leiloeiro Público Oficial matriculado na Junta 

Comercial/MT sob nº. 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro 

Rural sob o nº. 67/2013.

Os Leiloeiros restarão compromissados quando da sua intimação deste 

despacho.

DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS

 Caberá ao Leiloeiro divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

O leiloeiro nomeado esta autorizados a: 1 – constatar a atual situação do 

bem penhorado, bem como fotografá-lo para melhor divulgação do ato, 

valendo a cópia assinada dessa decisão como mandado de constatação. 

2 – retirar os autos em carga da secretaria para providências do leilão.

 3 – Caso seja necessário o leiloeiro poderá solicitar auxílio policial para o 

cumprimento de seus deveres.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 CPC/2015.

REGRAS GERAIS DO LEILÃO

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso o 

executado não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por 

carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante do 

processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça 

(CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrado esses meios, o executado será tido 

por intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial (CPC/2015, 

art. 889, parágrafo único).

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível 

no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça instruída 

com cópia desta decisão-edital. Caso frustrada a intimação postal, 

deverão ser intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

O leilão será somente eletrônico.

Ou eletrônico e presencial artigo 882 NCPC e 879 inciso II do NCPC.

Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelas despesas do Leiloeiro, que 

arbitro em 2% do valor da avaliação.

Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições dos 

incisos do art. 890 do CPC/2015.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS

O lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da 

avaliação (art. 891 do CPC/2015).

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% (cinco por cento) do valor do 

lanço vencedor. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do exequente (art. 897 do CPC/2015), 

como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito, 

podendo, se for o caso.

Caberá aos Leiloeiros controlar a integralização do pagamento.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

Ao valor de cada parcela, será acrescido de índice de correção 

monetária, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o 

próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução 

idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia, 

fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor 

declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), 

caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a 

caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 

arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 

posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No 

caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez 

por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS

Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos 
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seguintes limites mínimos, que fixo com base no art. 891 do CPC/2015.

a) Veículos automotores em geral: mínimo de 50% da avaliação;

b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 40% da avaliação.

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% do valor do lanço vencedor. O 

pagamento da comissão será à vista ou até 24 horas. Não paga nesse 

prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do credor 

(art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito.

 VENDA DIRETA

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira 

trinta dias depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento;

 d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à venda no 

RENAJUD;

e) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, 

desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por 

exemplo, de bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), 

propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão 

ser submetidas à apreciação judicial para provimento específico.

Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos autos.

Cumpra-se.

Decisão-Edital

 Autos nº 593-38.2012.811.0095 ID 60679

Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na 

imprensa oficial.

Com base no Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão 

público para alienação dos bens penhorados, assim descritos 

resumidamente:

Descrição do bem: 01 (um) LOTE URBANO, COM ÁREA DE 600M², 

MATRÍCULA N°1962, LIVRO N°2, PG. 1, JUNTO AO CORTÓRIO DO 1° 

OFÍCIO DE PARANAITA/MT.

 Localização do bem: SETOR SE-2-L, QUADRA 05, N°22.

Avaliação: R$70.000,00 (setenta mil reais).

Determino o prazo para a realização do leilão de 120 dias.

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)

Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo leiloeiro JOABE 

BALBINO DA SILVA Leiloeiro Público Oficial matriculado na Junta 

Comercial/MT sob nº. 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro 

Rural sob o nº. 67/2013.

Os Leiloeiros restarão compromissados quando da sua intimação deste 

despacho.

DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS

 Caberá ao Leiloeiro divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

O leiloeiro nomeado esta autorizados a: 1 – constatar a atual situação do 

bem penhorado, bem como fotografá-lo para melhor divulgação do ato, 

valendo a cópia assinada dessa decisão como mandado de constatação. 

2 – retirar os autos em carga da secretaria para providências do leilão.

 3 – Caso seja necessário o leiloeiro poderá solicitar auxílio policial para o 

cumprimento de seus deveres.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 CPC/2015.

REGRAS GERAIS DO LEILÃO

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso o 

executado não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por 

carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante do 

processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça 

(CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrado esses meios, o executado será tido 

por intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial (CPC/2015, 

art. 889, parágrafo único).

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível 

no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça instruída 

com cópia desta decisão-edital. Caso frustrada a intimação postal, 

deverão ser intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

O leilão será somente eletrônico.

Ou eletrônico e presencial artigo 882 NCPC e 879 inciso II do NCPC.

Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelas despesas do Leiloeiro, que 

arbitro em 2% do valor da avaliação.

Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições dos 

incisos do art. 890 do CPC/2015.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS

O lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da 

avaliação (art. 891 do CPC/2015).

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% (cinco por cento) do valor do 

lanço vencedor. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do exequente (art. 897 do CPC/2015), 

como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito, 

podendo, se for o caso.

Caberá aos Leiloeiros controlar a integralização do pagamento.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

Ao valor de cada parcela, será acrescido de índice de correção 

monetária, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o 

próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução 

idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia, 

fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor 

declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), 

caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a 

caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 

arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 

posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No 

caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez 

por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS

Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos 

seguintes limites mínimos, que fixo com base no art. 891 do CPC/2015.

a) Veículos automotores em geral: mínimo de 50% da avaliação;

b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 40% da avaliação.

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% do valor do lanço vencedor. O 

pagamento da comissão será à vista ou até 24 horas. Não paga nesse 

prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do credor 

(art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito.

 VENDA DIRETA

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira 

trinta dias depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 
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recolhimento;

 d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à venda no 

RENAJUD;

e) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, 

desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por 

exemplo, de bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), 

propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão 

ser submetidas à apreciação judicial para provimento específico.

Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos autos.

Cumpra-se.

Decisão-Edital

 Autos nº 786-29.2007.811.0095 ID 36493

Esta decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na 

imprensa oficial.

Com base no Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão 

público para alienação dos bens penhorados às fls. 205/206.

Descrição do bem: Peças de maquinários em geral

Localização do bem: Rua 405 N°5 - Setor Industrial - Paranaita/MT, CEP 

78.590-000.

Avaliação: R$ 20.146,00 (oitenta e cinco mil reais).

Determino o prazo para a realização do leilão de 120 dias.

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)

Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo leiloeiro JOABE 

BALBINO DA SILVA Leiloeiro Público Oficial matriculado na Junta 

Comercial/MT sob nº. 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro 

Rural sob o nº. 67/2013.

Os Leiloeiros restarão compromissados quando da sua intimação deste 

despacho.

DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS

 Caberá ao Leiloeiro divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

O leiloeiro nomeado esta autorizados a: 1 – constatar a atual situação do 

bem penhorado, bem como fotografá-lo para melhor divulgação do ato, 

valendo a cópia assinada dessa decisão como mandado de constatação. 

2 – retirar os autos em carga da secretaria para providências do leilão.

 3 – Caso seja necessário o leiloeiro poderá solicitar auxílio policial para o 

cumprimento de seus deveres.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 CPC/2015.

REGRAS GERAIS DO LEILÃO

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso o 

executado não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por 

carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante do 

processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça 

(CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrado esses meios, o executado será tido 

por intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial (CPC/2015, 

art. 889, parágrafo único).

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível 

no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça instruída 

com cópia desta decisão-edital. Caso frustrada a intimação postal, 

deverão ser intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

O leilão será somente eletrônico.

Ou eletrônico e presencial artigo 882 NCPC e 879 inciso II do NCPC.

Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelas despesas do Leiloeiro, que 

arbitro em 2% do valor da avaliação.

Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições dos 

incisos do art. 890 do CPC/2015.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS

O lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da 

avaliação (art. 891 do CPC/2015).

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% (cinco por cento) do valor do 

lanço vencedor. O pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito 

bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, 

será perdida a caução em favor do exequente (art. 897 do CPC/2015), 

como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito, 

podendo, se for o caso.

Caberá aos Leiloeiros controlar a integralização do pagamento.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

Ao valor de cada parcela, será acrescido de índice de correção 

monetária, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o 

próprio bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução 

idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia, 

fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor 

declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), 

caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a 

caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 

arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 

posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No 

caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez 

por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em 

que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da 

caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual 

não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS

Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos 

seguintes limites mínimos, que fixo com base no art. 891 do CPC/2015.

a) Veículos automotores em geral: mínimo de 50% da avaliação;

b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 40% da avaliação.

Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% do valor do lanço vencedor. O 

pagamento da comissão será à vista ou até 24 horas. Não paga nesse 

prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do credor 

(art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito.

 VENDA DIRETA

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira 

trinta dias depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento;

 d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à venda no 

RENAJUD;

e) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, 

desde que respeitadas as regras específicas antes fixadas para tanto.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por 

exemplo, de bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), 

propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão 

ser submetidas à apreciação judicial para provimento específico.

Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos autos.

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76116 Nr: 2229-63.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de BacenJud na tentativa de localizar o atual endereço do 

réu.

Caso seja encontrado endereço diverso daquele constante na petição 

inicial, expeça-se mandado de citação, nos termos da decisão de fl. 65.

Caso não seja encontrado novo endereço, manifeste-se a parte autora no 

prazo de 30 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 82635 Nr: 2469-18.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDdS, PDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLYAN DE SOUZA MARIA - 

OAB:22421/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [..] .Designo audiência conciliatória no dia 04 de dezembro de 2018, às 

13h20min, a ser realizada na sala de conciliação, no Fórum desta 

comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão ser 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, NCPC).Nesse passo, cite-se o requerido pessoalmente e 

intime-se a requerente a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente.Os mandados direcionados a parte requerida [...] do 

requerido, FIXO os alimentos provisórios no importe 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo, ou seja R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e 

vinte centavos), desde a citação.CIÊNCIA ao Ministério Público. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74773 Nr: 1414-66.2017.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Marciano Rocha dos Santos - OAB:12692-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111

 Vistos.

Trata-se de Ação de regulamentação de guarda com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por C.H.B.B., representado por sua Genitora TATIANE 

BARBOSA VERAS em face de JOSE CARLOS BASTOS.

 Durante o tramite processual, as partes firmaram acordo, nos seguintes 

termos:

a) Que a guarda do Menor C.H.B.B ficará com a Genitora, sendo que o 

direito de visitas do Genitor será exercido de forma livre;

b) O Genitor pagará a título de pensão alimentícia para o filho o percentual 

de 20,97% do salário mínimo vigente, que atualmente corresponde a 

quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), devendo ser pago até dia 10 de 

todo mês. O Pagamento será realizado por meio de deposito em conta 

bancaria.

c) O Genitor arcará, ainda, com 50% (cinquenta por cento) das despesas 

médico-hospitalares, desde que não atendidas pelo SUS, farmacêuticas, 

material escolar e dentista, mediante a apresentação de recibo ou nota 

fiscal.

Oportunizada a manifestação o Ministério Público, pugnou-se pelo 

deferimento do pedido exordial e a consequente homologação do termo de 

acordo lavrado em 20/09/2018, às fls. 96.

Assim, em consonância com o parecer o Ministério Público, HOMOLOGO 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo de fls. 96.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III do Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

Expeça-se termo de guarda definitiva do Menor C.H.B.B em favor de sua 

Genitora

 Uma vez que se trata de causa de natureza expressamente elencada no 

§2º, do art. 12, do NCPC, não se aplica a ordem cronológica preferencial 

de julgamento ao presente feito.

 Isentas as partes de custas processuais, por serem beneficiários da 

gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64154 Nr: 914-05.2014.811.0095

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, GDSV, MDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Marinildes de Assis 

Nazario - OAB:13399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono da parte requerente, mais 

precisamente manifestar em relação a juntada do ofício do CRI de Alta 

Floresta, de fls. de ref. 120.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63358 Nr: 392-75.2014.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BEZERRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249

 Vistos.

Tendo em vista a impossibilidade de realizar a audiência designada para 

esta data, REDESIGNO audiência de instrução para o dia 31 de outubro de 

2018 às 13h15min.

 Intime-se a testemunha Rogerio Fermino da Luz.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79353 Nr: 761-30.2018.811.0095

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGDC, LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o requerido foi devidamente citado/intimado para 

comparecer à audiência de conciliação com antecedência, mas não 

compareceu no Fórum no dia designado, resta evidente seu desinteresse 

na tentativa de conciliação.

Outrossim, verifica-se que o réu foi devidamente citado, bem como 

cientificado que "restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória 

deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova 

intimação".

 Dessa forma, declaro o réu revel, porém deixo de aplicar os efeitos da 

revelia, uma vez que a eficácia material da revelia só ocorre se advertido 

expressamente o réu de sua possiblidade no momento de sua citação, o 
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que não foi feito (fl. 43). Ademais, o litígio versa sobre direitos 

indisponíveis (art. 345, II, CPC).

 Diante do exposto, DESIGNO audiência de instrução para o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 13h00min.

Intime-se a parte autora e seu causídico, bem como o réu, que deverá 

comparecer acompanhado de advogado.

 Notifique o Ministério Público.

Expeça-se carta precatória para intimação do réu.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64819 Nr: 1275-22.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a juntada do ofício retro, INTIMEM-SE os patronos da parte 

autora para que querendo manifestem-se nos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias, sobre a certidão de óbito do autor, requerendo o que entender por 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77604 Nr: 2988-27.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI Seguros-S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMETO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora em termos de prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 77341 Nr: 2831-54.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDA GEORG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista a existência de conciliadora credenciada do juízo, 

designo audiência de conciliação para o dia 04 de dezembro de 2018, às 

14h40min.Cite-se e intime-se a parte ré, no endereço retro fornecido pela 

parte autora, devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a) ou 

deverá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), 

observando-se que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 

20 dias da data supra designada[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67329 Nr: 1127-74.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATM, USM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que os autos Id código 67331 referem-se as prestações 

alimentares que comportam a prisão civil do devedor (art. 733 do CPC 

revogado), INTIME-SE o causídico nomeado para informar se o débito 

executado nestes autos (rito de constrição patrimonial) encontra-se 

quitado, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61840 Nr: 1268-50.2017.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Peres Gonçalves, Angelo Marcio Batista Correa, 

Edilson Peres Gonçalves, Sidineia Ramos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para apresentar 

Impugnação aos Embargos de Ref: 22, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51712 Nr: 1333-16.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Burati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO(A) DENUNCIADO(A), para apresentar as 

alegações finais escritas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60713 Nr: 719-40.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Ferreira Gregório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO(A) DENUNCIADO(A), para apresentar as 

alegações finais escritas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69502 Nr: 1299-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR, para que no prazo legal, 

apresente as contrarrazões ao recurso de apelação de Ref: 95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71638 Nr: 2171-51.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Vistos etc.Trata-se de denúncia oferecida pelo representante do 

Ministério Público em desfavor de Alex de Souza Santos, qualificado nos 

autos, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da 

Lei n.º 11.343/2006.O acusado foi regularmente notificado (ref. 16), 

apresentou defesa preliminar em ref. 20, por meio de advogado 

nomeado.Vieram-me os autos conclusos.Eis o relatório.Fundamento. 

Decido.Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade 

jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na 

preambular acusatória demonstram a materialidade dos delitos, bem como 

fortes indícios de autoria. Portanto, por descrever fatos que, em tese, se 

subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, RECEBO A 

DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público às fls. 01/02, nos termos em 

que fora posta em juízo, dando ao réu VANDIQUE MENDONÇA SOUTO, 

como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/2006, vez que há 

elementos indiciários suficientes para embasar a peça inaugural da ação 

penal.Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30 de novembro de 2018, às 15h30min., ocasião em que se tomará o 

depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá o 

interrogatório do acusado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56962 Nr: 1509-58.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJRD, MCRD, TER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste nos autos acerca da Ref: 76, quanto ao 

pagamento das parcelas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67456 Nr: 502-60.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdS, EDdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA DRª SILVANA 

ELIZABETH SANTIAGO GONÇALVES - OAB:18824/B, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias manifeste nos autos requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52511 Nr: 1633-75.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Marka Comércio de Combustíveis LTDA 

EPP, Paulo Roberto de Carvalho, Allana Maressa Camilo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para se manifestar nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias, alegando o que entender de direito.

Após, decorrido o prazo com ou sem qualquer manifestação, venham-me 

os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68383 Nr: 820-43.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney dos Anjos de Jesus, Cicero José de 

Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito para:

 1- Diante da Petição de Ref: 15, impulsiono o feito INTIMANDO O(A) 

ADVOGADO(A) DO EXEQUENTE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

entre em contato com a Central de Mandados desta Comarca pelo número 

(66)3486-1197, para esclarecer eventuais dúvidas quanto a 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54568 Nr: 640-95.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho em parte o pleito da parte autora em cota de ref. 23.

Assim, decreto a revelia da requerida, tendo em vista que a juntada de 

contestação de processo diverso equivale a não apresentação de 

contestação.

Ademais, cabe à parte zelar pela correta juntada de documentação aos 

autos.

Por outro lado, DEIXO DE APLICAR OS EFEITOS DA REVELIA, por se tratar 

de litígio que versa sobre direito indisponível (nos termos do artigo 345, do 

CPC).

 Uma vez que, em vista do interesse público, o patrimônio da fazenda 

pública não deve suportar ônus em estrita razão da desídia de sua 

procuradoria.

Noutra parte, em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 

10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que 

especifiquem, com objetividade, as provas que pretende produzir, bem 

como se manifestem acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50186 Nr: 670-67.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Vinicius Silva Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha das partes. 
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Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53199 Nr: 189-70.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inacilda Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de 

preenchimento dos requisitos contidos no artigo 20, da Lei nº 8.742/93, 

para a concessão do benefício de prestação continuada, qual seja, 

amparo social à pessoa com deficiência e ao idoso, BPC/LOAS, pleiteado 

pela requerente Inacilda Vieira dos Santos. Sem custas.Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Pedra Preta-MT, 18 de outubro de 2018. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61900 Nr: 1294-48.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Cabral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 Vistos etc. Diante da aceitação das condições acima elencadas, 

SUSPENDO O PROCESSO movido contra o acusado pelo prazo de 02 

(dois) anos, aguardando-se efetivo cumprimento das condições ora 

impostas, sob pena de revogação do benefício. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59676 Nr: 204-05.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Gonçalves Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Wagner Max Tavares dos Santos Silva - 

OAB:MT/15472

 Vistos etc. Diante da aceitação das condições acima elencadas, 

SUSPENDO O PROCESSO movido contra o acusado pelo prazo de 02 

(dois) anos, aguardando-se efetivo cumprimento das condições ora 

impostas, sob pena de revogação do benefício. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50184 Nr: 668-97.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 Vistos etc. Tendo em vista a certidão de Ref. 14, dando conta da citação 

do réu, a certidão de Ref. 51, atestando que este mudou de endereço sem 

qualquer comunicação a este Juízo, acolho a cota ministerial, decreto a 

revelia do réu Wilson Pereira da Silva, consoante o disposto no art. 367, 

do CPP, devendo este processo prosseguir sem a sua presença. No mais, 

redesigno a audiência para o dia 07/02/2019, às 14h30minutos. Intimem-se 

as testemunhas arroladas e o defensor do réu para comparecimento. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61899 Nr: 1293-63.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Felizardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Baldoino da Silva 

Terra Junior - OAB:MT/15.193

 Vistos etc. Acolho o pedido da defesa. Redesigno o ato para o dia 

07/02/2019, às 14h. Intimem-se todos para comparecimento. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59214 Nr: 2580-95.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Roque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado foi convocado para participar dos 

trabalhos do regime de exceção da 1ª e 2ª Varas Especializadas da 

Fazenda Pública e 2ª Vara Civil da Comarca de Rondonópolis, no período 

de 22 a 26 de outubro de 2018, redesigno a audiência para a data de 

14/02/2019 às 14h00min.

Cumpra-se, expedindo o necessário, conforme.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64999 Nr: 2653-33.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davides Chaga de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado foi convocado para participar dos 

trabalhos do regime de exceção da 1ª e 2ª Varas Especializadas da 

Fazenda Pública e 2ª Vara Civil da Comarca de Rondonópolis, no período 

de 22 a 26 de outubro de 2018, redesigno a audiência para a data de 

13/02/2019 às 17h00min.

Intime-se o autor para se manifestar sobre certidão de ref:36.

Cumpra-se, expedindo o necessário, conforme.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61460 Nr: 1044-15.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado foi convocado para participar dos 

trabalhos do regime de exceção da 1ª e 2ª Varas Especializadas da 

Fazenda Pública e 2ª Vara Civil da Comarca de Rondonópolis, no período 

de 22 a 26 de outubro de 2018, redesigno a audiência para a data de 

13/02/2019 às 16h30min.

Cumpra-se, expedindo o necessário, conforme.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63095 Nr: 1820-15.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:MT/11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado foi convocado para participar dos 

trabalhos do regime de exceção da 1ª e 2ª Varas Especializadas da 

Fazenda Pública e 2ª Vara Civil da Comarca de Rondonópolis, no período 

de 22 a 26 de outubro de 2018, redesigno a audiência para a data de 

13/02/2019 as 16h00 horas.

Cumpra-se, expedindo o necessário, conforme.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51275 Nr: 1121-92.2015.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Anjolete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Adauto Anjolete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ingrydys Hananda Mingoti - 

OAB:MT 19.871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro a cota ministerial de ref. 48, pois ausente procuração de tais 

herdeiros devem eles serem citados, pois em momento algum a causídica 

da inventariante disse nos autos os representar, devendo o mesmo ser 

feito com os herdeiros por estirpe, na pessoa de seu representante legal, 

considerando que ainda são menores de idade, o que desde já determino.

Quanto ao quinhão que caberá a cada parte, deixo para apreciar o pedido 

após todas as citações e impugnações.

Após a citação de todos os herdeiros e transcorrido o prazo para 

manifestação destes, abra-se nova vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 18 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52837 Nr: 19-98.2016.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aguida dos Santos Gois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleidenalva dos Santos Góis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se à decisão que recebeu a inicial, citando-se os herdeiros não 

representados pelo mesmo advogado da inventariante.

Intime-se à inventariante para que junte aos autos à Guia de Recolhimento 

do ITCMD ou documento demonstrando ter sido isenta do recolhimento do 

tributo.

Quanto ao pedido da Fazenda Pública Estadual para que à inventariante 

junte aos autos certidão negativa de débito e de pendências tributárias e 

não tributárias, indefiro, tendo em vista que o ente é o responsável por 

emitir tais certidões, sendo que em nome do princípio da cooperação, 

poderia ter os trazido aos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 18 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53702 Nr: 370-71.2016.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Bandura Borodiak, Uildima Sperber Baia Baesso, 

Wesley Sperber Baia, Selma Wender Sperber Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alverino Pereira Baia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de ref. 44 e 45, intimem-se os requeridos por meio de 

mandado no endereço indicado em ref. 45.

Intime-se à inventariante para que junte aos autos à Guia de Recolhimento 

do ITCMD ou documento demonstrando ter sido isenta do recolhimento do 

tributo.

Quanto ao pedido da Fazenda Pública Estadual para que à inventariante 

junte aos autos certidão negativa de débito referente ao IPVA e de 

pendências tributárias e não tributárias, indefiro, tendo em vista que o ente 

é o responsável por emitir tais certidões, sendo que em nome do princípio 

da cooperação, poderia ter os trazido aos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 18 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55875 Nr: 1066-10.2016.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idelvan Alves Araujo, Adelson Alves Araujo, Adílio 

Alves Araújo, Ildson Alves Araújo, Josiel Araújo de Andrade, Giseli Araújo 

de Andrade, Diandra Araújo Mota, PRA, PHA, Edinalva Angela da 

Conceição Araújo, Irene Alves Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Evangelista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Acolho à cota ministerial de ref. 22, determinando a intimação do 

inventariante para que no prazo de 30 (trinta) dias comprove o Protocolo 

de GUIA ITCD junto à Secretaria de Estado de Fazenda, bem como traga 
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certidão negativa de testamento, determinando logo em seguida vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.

No mais, defiro o pedido de habilitação de ref. 28, devendo os autos serem 

remetidos ao Cartório Distribuidor para as devidas retificações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 18 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45657 Nr: 1301-45.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacir Dissegna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Amaral de Freitas - 

OAB:15.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de 

preenchimento dos requisitos contidos no artigo 86 da Lei n.º 8.213/91, 

para a concessão do benefício de auxílio-acidente pleiteado pelo 

requerente Jacir Dissegna.Sem custas face à gratuidade judiciária.Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Pedra Preta-MT, 17 de outubro de 2018. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69030 Nr: 1094-07.2018.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Torremocha Fim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:MT/9724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, nos termos do artigo 372 do CPC, acolho o pedido de juntada 

da prova emprestada pugnado pelo embargante em ref. 11.

Em decisão de ref. 22, fora condicionado a admissibilidade dos embargos 

à execução no efeito suspensivo à suficiente garantia do juízo diante da 

necessidade de se auferir o valor do bem imóvel oferecido em garantia à 

execução.

Nestes termos, foi determinada a realizado avaliação da parte ideal do 

imóvel.

Pois bem.

Diante das informações contidas no Auto de Avaliação (ref. 33), resta 

suficientemente garantida execução fiscal de nº 89-81.1997.811.0022, de 

código 5149, desta Comarca de Pedra Preta, nos termos do artigo 16, § 1º 

da LEF consubstanciando a admissibilidade dos presentes embargos.

Dito isso, determino a suspensão da execução fiscal de código nº 5149, 

SOMENTE QUANTO AO EMBARGANTE ARI TORREMOCHA FIM, nos 

termos do § 4º do artigo 919 do CPC, ficando a parte ideal de 25% do 

imóvel de matrícula nº 6742, de propriedade do embargante, avaliada em 

ref. 33, como garantia judicial do crédito executado nos autos de 

execução fiscal supracitado.

Por conseguinte, defiro o pedido de remoção da indisponibilidade de 

valores bloqueados em conta corrente em nome de Ari Torremocha Fim, 

realizada através de penhora on-line determinada na ação de execução 

fiscal ora embargada, de código nº 5149.

Intime-se a embargada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, impugne o 

presente embargos à execução, nos termos do artigo 17, da Lei de 

Execução Fiscal.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65609 Nr: 2866-39.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado foi convocado para participar dos 

trabalhos do regime de exceção da 1ª e 2ª Varas Especializadas da 

Fazenda Pública e 2ª Vara Civil da Comarca de Rondonópolis, no período 

de 22 a 26 de outubro de 2018, redesigno a audiência para a data de 

13/02/2019 as 15h30min.

Cumpra-se, expedindo o necessário, conforme.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53959 Nr: 444-28.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado foi convocado para participar dos 

trabalhos do regime de exceção da 1ª e 2ª Varas Especializadas da 

Fazenda Pública e 2ª Vara Civil da Comarca de Rondonópolis, no período 

de 22 a 26 de outubro de 2018, redesigno a audiência para a data de 

07/02/2019 as 17h00min.

Cumpra-se, expedindo o necessário, conforme.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55633 Nr: 942-27.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado foi convocado para participar dos 

trabalhos do regime de exceção da 1ª e 2ª Varas Especializadas da 

Fazenda Pública e 2ª Vara Civil da Comarca de Rondonópolis, no período 

de 22 a 26 de outubro de 2018, redesigno a audiência para a data de 

07/02/2019 as 16h30min.

Cumpra-se, expedindo o necessário, conforme.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56968 Nr: 1510-43.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Ferreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado foi convocado para participar dos 

trabalhos do regime de exceção da 1ª e 2ª Varas Especializadas da 

Fazenda Pública e 2ª Vara Civil da Comarca de Rondonópolis, no período 

de 22 a 26 de outubro de 2018, redesigno a audiência para a data de 

07/02/2019 as 15h30min.

Cumpra-se, expedindo o necessário, conforme.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70791 Nr: 1783-51.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacqueline Cruz de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado foi convocado para participar dos 

trabalhos do regime de exceção as 1ª e 2ª Varas Especializadas da 

Fazenda Pública e 2ª Vara Civil da Comarca de Rondonópolis, no período 

de 22 a 26 de outubro de 2018, redesigno a audiência para a data de 

12/11/2018 as 14h00 horas.

Cumpra-se, expedindo o necessário, conforme.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53859 Nr: 418-30.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Catarino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

denúncia para CONDENAR o réu LUIZ HENRIQUE CATARINO DOS 

SANTOS, já devidamente qualificado nos autos, como incurso nas 

sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 

11.340/06, e ABSOLVÊ-LO da imputação do artigo 147, do Código Penal, 

com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50048 Nr: 619-56.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André de Jesus Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva exposta na exordial 

acusatória, para CONDENAR o acusado André de Jesus Alves, como 

incurso nas penas do artigo 307 do Código Penal.Passo a dosar a pena do 

réu.a) - Circunstâncias judiciaisO delito de falsa identidade possui pena de 

detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano ou multa.Quanto à 

culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta.Quanto aos 

antecedentes, verifica-se que o réu foi condenado pelo crime do artigo 

147, do Código Penal ocorrido no dia 09/08/2009, nos autos de Ação Penal 

n.º 1013-73.2009.811.0022 que tramitou nesta Comarca, transitando em 

julgado a sentença na data de 27/11/2013.Quanto à conduta social não 

verifico a presença de nenhuma circunstância a valorar.Quanto à 

personalidade do agente também não existem registros indicativos de 

desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito 

praticado com a personalidade do agente.Acerca dos motivos da prática 

do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos 

relevantes

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60733 Nr: 727-17.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saneamento Básico de Pedra Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Antonio Romano Ferreira 

- OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Felix Ferreira - 

OAB:OAB/MT 17922-A, Daniel Paulo Maia Teixeira - OAB:4705

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Em 

razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da causa 

atualizado.Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas à 

condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.Determino que 

proceda a autora, sob pena das prerrogativas legalmente previstas, o 

recolhimento da MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA determinada em 

virtude da ausência injustificada à audiência de conciliação, decretada em 

despacho retro de ref. 22.Transitada em julgado, e adotadas as 

providências necessárias,  arquive-se,  com as caute las 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 16 de outubro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49967 Nr: 592-73.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fam Transportes Ltda ME, Fernando Junior Luzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yasuda Seguros S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - OAB:15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15.013-A-MT, Rúbia Emanuella Soares Ribeiro - OAB:16.120MT, 

Silvana Elizabeth Santiago Gonçalves - OAB:MT/18.824-B, Stephanni 

Ferreira Silva - OAB:17.617MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código Processo Civil, para condenar a 

requerida ao pagamento da indenização prevista no contrato de seguro, 

no valor de R$92.944,72 (noventa e dois mil novecentos e quarenta e 

quatro reais e setenta e dois centavos), a ser corrigido monetariamente 

desde a data do sinistro, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação.Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63690 Nr: 2061-86.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 
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Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.Em 

razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado. Porém, por ser os autores beneficiários da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta estão sujeitas 

à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC.Transitada em 

julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as 

cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 15 de outubro 

de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40951 Nr: 700-10.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ciro Pedroso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) - da Parte Autora - nos termos do Capítulo 

02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO 

PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se encontra em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40890 Nr: 639-52.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zilda Ferreira Moreira - Falecida, Eliomar Ferreira 

Moreira, Lelia Ferreira Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) - da Parte Autora - nos termos do Capítulo 

02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO 

PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se encontra em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40712 Nr: 462-88.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) - da Parte Autora - nos termos do Capítulo 

02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que DEVOLVA em Cartório NO 

PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que se encontra em carga fora do 

prazo legal, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69801 Nr: 1410-20.2018.811.0022

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Antonio Vessani Filho 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público de ref. 49.

Tendo em vista a inexistência de familiares que possuem interesse na 

guarda dos menores, determino a intimação das famílias habilitadas desta 

Comarca, observando a ordem da lista, para que se manifeste nos autos 

se possuem interesse em obter a guarda provisória dos menores Wallacy 

Alves da Silva e Kássio Pietro Alves da Silva.

Ressalto que, caso haja, êxito na localização de uma família interessada 

na guarda dos menores, esta será feita na forma de família substituta, 

conforme dispõe o artigo 28 do ECA.

Havendo casal interessado na guarda, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Desde já, caso não haja interesse das famílias habilitadas, oficie-se o 

CEJA, com a finalidade de encontrar família substituta disposta à guarda 

provisória dos menores.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70792 Nr: 1784-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Alves da Silva, Claudio de Jesus, Douglas 

Gomes da Silva, Ricardo Pereira Morais, Gleysson Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyver Almeida dos Anjos - 

OAB:MT/15.310, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, Karla 

Fainina Freitas Campos Ribeiro - OAB:16.495/B

 Vistos etc. Tendo em vista que o defensor do réu Douglas Gomes insistiu 

na oitiva da testemunha Kelly Ramos Morbini, designo para a oitiva da 

referida testemunha e interrogatório dos réus Aldo Alves da Silva, Claudio 

de Jesus, Ricardo Pereira Morais e Gleysson Gonçalves da Silva o dia 

03/12/2018, às 14h. Depreque-se à Comarca de Dom Aquino/MT com a 

finalidade de interrogatório do réu DOUGLAS GOMES DA SILVA, bem 

como intimá-lo da data da audiência ora designada. Solicite-se o 

recambiamento dos réus Aldo Alves da Silva, Claudio de Jesus, Ricardo 

Pereira Morais e Gleysson Gonçalves da Silva para a audiência. Intime-se 

a testemunha Kelly Ramos Morbini. Saem os presentes intimados. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49833 Nr: 524-26.2015.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 INTIMAÇÃO DO (A) PATRONO(A) DO REQUERIDO, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Devolução de Carta 

Precatória negativa de Ref: 53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68239 Nr: 754-63.2018.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilzudetes Mariana de Lara Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Alves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de expedição de Alvará para que o CRLV de um dos 

bens do espólio seja emitido em nome de um de seus herdeiros, haja vista 

que o CRLV é vinculado à propriedade do bem, a qual enquanto não 

efetuada a partilha pertence ao espólio.

Destaco ainda, que no caso em concreto, ainda que o bem objeto de 

análise seja materialmente móvel, por ser objeto de herança, é 

considerado pela norma civil com bem imóvel, razão pela qual seu domínio 

só se transfere por atos solenes, ou seja, por meio de escritura pública, 

não apenas com a mera tradição.

Destaco ainda, que a cessão de direitos hereditários além de ter que ser 

feita por meio de escritura pública, e não particular como fizera, não 

poderá se dar sobre bem singular/específico, devendo a cessão ser 

universal aos bens do espólio (art. 1.793, §2º, CC).

Ademais, o pleito almejado, qual seja, a regularização da documentação do 

veículo, pode ser feita pela inventariante, a qual em posse do respectivo 

termo de inventariante tem plenos poderes para administrar os bens do 

espólio.

Entretanto, verifica-se nos autos que às partes abandonaram os autos, 

não cumprindo as determinações retro, mostrando pleno descaso com os 

autos, pois enquanto isto usufruem dos bens do espólio e postergam o 

recolhimento dos tributos incidentes ao caso.

Deste modo, intime-se a viúva meeira para que no prazo improrrogável de 

15 (quinze) dias junte à petição de partilha nos termos das decisões retro, 

readequando os autos de inventário para o rito do arrolamento sumário, 

conforme manifestações anteriores, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 19 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48447 Nr: 124-12.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Pimentel Barbosa 

Neto - OAB:MT/18.454

 Vistos etc.

Tendo em vista que em consulta verifiquei que a OAB do advogado Jonas 

Pimentel Barbosa Neto está regular novamente, revogo parcialmente o 

despacho de ref. 114, para manter o causídico Jonas Pimentel Barbosa 

Neto como o advogado do réu, por consequência, revogo a nomeação do 

Dr. Gilberto Machado Custódio.

No mais, cumpram-se as determinações da decisão proferida em ref. 114.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48127 Nr: 44-48.2015.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Antonio Porfirio, Silmara Cristina Porfirio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Inacir Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 37, intime-se o inventariante para que junte aos 

autos as certidões negativas requeridas no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se por meio do sistema BACENJUD a consulta do extrato 

bancário da “de cujus” (CPF 604.242.301-00) da data de seu falecimento 

(27/05/2011) até o presente momento.

Consulte ainda, a existência de veículos em seu nome por meio do sistema 

RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 19 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57209 Nr: 1629-04.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Goi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440

 Vistos etc.Trata-se de ação de Declaratória de Inexistência de Débito com 

indenização por dano moral interposta por HELIO GOI, em face de BANCO 

BMG S.A, devidamente qualificados nos autos.Regularmente citada ref. 

15, a parte requerida apresentou contestação a ref.20, oportunidade em 

que rechaçou os argumentos da exordial, pugnando total improcedência 

da presente ação, alegando que a parte autora assinou contrato de cartão 

de crédito, pelo qual recebeu cartão de número 5259.2207.3361.5117.Por 

sua vez, o autor apresentou impugnação à contestação às ref. 23, 

alegando que o contrato de cartão credito foi feito sem consentimento do 

autor.Intimado para especificar as provas as ref.24, o autor peticionou em 

ref.28, requerendo a produção de prova testemunhal, pericial e o 

depoimento pessoal do representante da requerida.Vieram-me os autos 

conclusos.Eis o sucinto relatório.Fundamento. .Márcio Rogério MartinsJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45816 Nr: 1368-10.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Elvira de Moura Leal, Barbara de Moura Leal 

Stabile

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Lemos de Barros Barbara, Eduardo 

Lemos de Barros Barbara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Sival Pohl Moreira de Castilho - OAB:3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito novamente à ordem, a fim de anular a citação por edital dos 

requeridos que fora feito de ofício pela Sra. Gestora, sem qualquer tipo de 

determinação por parte deste Juízo.

Defiro o pedido de habilitação de ref. 32, considerando o falecimento da 

autora, determinando a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para as 

devidas retificações.

Quanto ao pedido para análise das preliminares feitas em sede de 

audiência de conciliação, INDEFIRO, haja vista que o mérito da ação é tão 

somente para reconhecer à união “post mortem” da genitora da autora e 

do genitor dos requeridos.

Pela última vez, intime-se o patrono da autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias traga o endereço dos requeridos, advertindo-o que o feito 

será extinto sem resolução do mérito caso não arque com seu ônus.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 19 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60561 Nr: 615-48.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO(A) DENUNCIADO(A), para apresentar as 

alegações finais escritas, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53728 Nr: 380-18.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Localiza Rent a Car S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Augusto Leonardo 

Ribeiro - OAB:MG/88304

 ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado nesta ação movida por Jaqueline Dias de Andrade em face de 

LOCALIZA RENT A CAR S/A para o fim de declarar inexistentes os débitos 

de R$1.120,00, representado pela duplicata nº AGMTZ-1295907 e de 

R$2.240,00 referente à duplicata nº AGMTZ-1293812, condenando a 

requerida a cancelar todas as cobranças a ela relativas, no prazo de 

quinze dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, 

independentemente de nova intimação, sob pena de pagamento de multa 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), que incidirá a cada ato de cobrança 

indevido, que for emitido, inclusive por cessionários de crédito e 

escritórios de cobrança, depois do decurso do referido prazo, e multa de 

igual valor por dia de permanência indevida dos dados do requerente em 

órgãos de proteção ao crédito ou protesto, observado o limite de R$ 

10.000,00 (dez mil reais); declarando extinto o processo, nos termos do 

art. 4878, I, do Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência, 

condeno a empresa requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, 

§ 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da causa 

atualizado.Transitada em julgado, e adotadas as providências 

necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 15 de outubro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47714 Nr: 2125-04.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Inácio Salvador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva exposta na exordial acusatória, para 

CONDENAR o acusado Paulo Sérgio Inácio Salvador, como incurso nas 

sanções previsto no artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.605/98, 

c/c artigo 12 da Lei 10.826/03.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56032 Nr: 1159-70.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Silva dos Santos Galvão, MHSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Oliveira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o mandado de prisão civil expedido nos autos venceu, 

sem que tenha sido efetuado qualquer diligências para seu cumprimento, 

determino que seja expedido novo mandado com validade de 01 (um) ano, 

devendedo ser entregue ao Oficial de Justiça e ser oficiado a Delegacia 

de Policia para seu total cumprimento.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48447 Nr: 124-12.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Pimentel Barbosa 

Neto - OAB:MT/18.454

 Vistos etc. Tendo em vista que OAB do defensor nomeado está 

cancelada, revogo sua nomeação, nomeando neste ato para patrocinar a 

defesa do réu, Dr. Gilberto Machado Custódio. Homologo a desistência da 

oitiva da vítima e das testemunhas das partes. Dou por encerrada a 

instrução. Vista, sucessivamente, às partes para apresentação de 

alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54958 Nr: 754-34.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Gonçalves Goi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Bueno de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGANDO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, CONDENO a requerida a reparar o autor no valor 

de R$18.000,00 (dezoito mil reais), devendo os valores ser devidamente 

corrigidos com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção 

monetária, de acordo com o INPC, a partir da data do efetivo prejuízo 

(Súmula 43 do STJ).Em consequência, condeno parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba 

honorária, que fixo em 10% sob o valor da condenação, com fulcro no 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, e 

adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 18 de outubro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44402 Nr: 414-61.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 Vistos etc. Mesmo verificando que o réu possui direito ao Sursis, não há 

possibilidade da sua realização, haja vista que aquele encontra-se em 

local incerto. Tendo em vista a certidão de Ref. 38, dando conta da citação 

do réu, a certidão de Ref. 63, atestando que este mudou de endereço sem 

qualquer comunicação a este Juízo, DECRETO a revelia do réu, consoante 

o disposto no art. 367, do CPP. Homologo a desistência da oitiva das 

testemunhas das partes. Dou por encerrada a instrução. Vista, 
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sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46340 Nr: 1610-66.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalton Silva Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Nomeio para defender os interesses do réu, Dr. Gilberto 

machado Custódio. Tendo em vista a certidão de Ref. 29, dando conta da 

citação do réu, a certidão de Ref. 71, atestando que este não foi 

localizado no endereço, DECRETO a revelia do réu, consoante o disposto 

no art. 367, do CPP. Homologo a desistência da oitiva da testemunha do 

Ministério Público e da defesa. Dou por encerrada a instrução. Vista, 

sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47599 Nr: 2086-07.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenir Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Ante a suspensão da Defensoria Pública nesta Comarca, 

nomeio para defender os interesses do acusado, Dr. Gilberto Machado 

Custódio. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Kelven Henrique 

Rodrigues Ildefonso. Aguarde-se a devolução da carta precatória 

expedida para o interrogatório do réu. Com a juntada desta devidamente 

cumprida, vista, sucessivamente, às partes para apresentação de 

alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44101 Nr: 189-41.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado foi convocado para participar dos 

trabalhos do regime de exceção da 1ª e 2ª Varas Especializadas da 

Fazenda Pública e 2ª Vara Civil da Comarca de Rondonópolis, no período 

de 22 a 26 de outubro de 2018, redesigno a audiência para a data de 

14/02/2019 às 15h00min.

Cumpra-se, expedindo o necessário, conforme.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72412 Nr: 2455-59.2018.811.0022

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Arguelho Tristão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Baldoino da Silva 

Terra Junior - OAB:MT/15.193

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão formulado pela defesa do 

acusado Paulo Henrique Arguello Tristão ref: 10, requerendo a expedição 

de alvará de soltura em favor do acusado, por possuir labor lícito, 

residência fixa e bons antecedentes, não estando presentes os requisitos 

ensejadores da prisão preventiva.

Por sua vez, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido 

de revogação da prisão preventiva, por estarem presentes os requisitos e 

pressupostos necessários à manutenção da custódia cautelar.

Pois bem.

Em análise ao pedido formulado pelo acusado, verifico que a defesa não 

trouxe aos autos fatos novos aptos a revogar a prisão preventiva 

decretada em desfavor do mesmo, apenas o pedido de revogação de 

prisão preventiva, razão pela qual mantenho a decisão do juízo plantonista 

de fls.18-22 pelos seus próprios fundamentos, bem como para a garantia 

da ordem pública, aplicação da lei penal e instrução processual.

Isto posto, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação 

da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 316 e 312, 313, inciso 

I, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de 

prisão preventiva formulado pela defesa do acusado Paulo Henrique 

Arguello Tristão, mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão em 

contrário.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46409 Nr: 1631-42.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clebson Paula Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A ( Operadora de Telefonia 

Vivo)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:DF/24.214

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA Dr. Daniel França 

Silva - OAB:DF/24.214, na forma do artigo 513, §2º, do Código de 

Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 70064 Nr: 1502-95.2018.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMC, MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Bessa Santos - 

OAB:21460/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ:

1 - Compulsando os autos, verifiquei que o advogado dativo nomeado por 

este juízo, foi intimado para promover a defesa da requerida via DJE n° 

10329, de 31/08/2018 e publicado em 03/09/2018, porém até a presente 

data nada manifestou.

2 - Diante do exposto, impulsiono o feito reiterando a intimação ao 

defensor da requerida - Dr. Danilo Bessa Santos - OAB: 21460/O, para 

que no prazo de 10 (dez) dias, ofereça resposta escrita, indicando provas 

a serem produzidas e oferecendo desde logo rol de testemunhas e 

documentos, na forma do art. 158 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 Cod. Proc.: 62915 Nr: 1769-04.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor dativo o causídico militante nesta municipalidade - Dr. Gustavo 

Medeiros Araújo - OAB/MT nº 13.068, para promover a defesa do 

denunciado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62847 Nr: 1735-29.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Adriano Rolim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Drª. Glicya de Oliveira 

Theodoro Lima - OAB/MT nº 19045, para promover a defesa do 

Denunciado no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-40.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010009-40.2017.8.11.0022 Valor da causa: $35,200.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JUVELINA APARECIDA DA SILVA Endereço: Rua APARECIDA 

DOMINGOS SANTANA, 121, CIDADE VIVA, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Endereço: Núcleo CIDADE DE DEUS, S/N, PREDIO AMARELO, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO 

DO POLO ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos 

autos requerendo o que de direito, em razão do trânsito em julgado da 

sentença exarada nos autos. PEDRA PRETA, 19 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-06.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEY MARTINS DE BARRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000013-06.2018.8.11.0022 Valor da causa: $23,425.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: CIRLEY MARTINS DE BARRA DOS ANJOS 

Endereço: RUA Canaumbera, S/N, JARDIM NATUREZA, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 

585, bloco A, 4 andar, Edifíco Jacari, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI 

- SP - CEP: 06454-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

PASSIVO para que no prazo legal, apresente as contrarrazões ao 

Recurso Inominado interposto nos autos. PEDRA PRETA, 19 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-07.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010147-07.2017.8.11.0022 Valor da causa: $17,600.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CARMELITA SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO Endereço: Travessa 

02, CASA 03, S/N, NOVO HORIZONTE, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: OMNI FINANCEIRA S/A Endereço: 

Avenida SAO GABRIEL, 555,, 5º ANDAR, JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO 

- SP - CEP: 01435-001 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO 

ATIVO para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos quanto 

aos valores depositados pelo Polo Passivo. PEDRA PRETA, 19 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 144789 Nr: 6093-19.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kristofer da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL ALVES SOARES - 

OAB:13468/A

 Vistos etc.

Inicialmente, com relação aos documentos pessoais do reeducando que 

se encontram apreendidos no processo, determino a sua devolução ao Sr. 

Kristofer da Silva Pereira.

Ademais, o reeducando requereu à ref. 21 que o seu Executivo fosse 
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enviado a Comarca de Várzea Grande, local onde deverá continuar o 

cumprimento do regime semiaberto, eis que está residindo com a sua 

genitora naquela urbe.

Cumpre salientar que os princípios da execução penal permitem que o 

reeducando cumpra a pena próximo de sua família, buscando sempre a 

sua reinserção na sociedade e a família é um mecanismo para tal.

Contudo, a Comarca de Várzea Grande não dispõe de Vara de Execuções 

Penais, sendo que estas foram unificadas na 2º Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá.

Diante do exposto, determino a remessa do presente PEP a Comarca de 

Cuiabá, onde o reeducando deverá continuar a cumprir sua pena.

Intime-se. Notifique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 161379 Nr: 4699-40.2018.811.0028

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naiara Souza Marques dos Santos, Olivia Rosa 

de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito de NAIARA SOUZA 

MARQUES DOS SANTOS e OLIVIA ROSA DE FIGUEIREDO, pelo 

cometimento em tese dos crimes previstos nos artigos 1º da Lei 9.613/98 

e art. 171 c/c art. 14, ambos do Código Penal.

Após impetrar recurso de Habeas Corpus, foi concedida liberdade 

provisória às indiciadas, a qual ficou condicionada ao cumprimento das 

seguintes medidas cautelares:

a) COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO PARA INFORMAR E 

JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES (319, I);

b) PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO 

DESTE JUÍZO (319, IV); e

c) SE RECOLHER EM DOMICÍLIO APÓS AS 18h:00. (319, V).

Deste modo, a defesa da acusada NAIARA SOUZA MARQUES DOS 

SANTOS, requereu à ref. 24, autorização para que esta possa continuar 

seus estudos na Escola Frei Carlos Vallet, nesta urbe, das 18h às 22h.

 Já a defesa da acusada OLIVIA ROSA FIGUEIREDO, requer à ref. 31, 

autorização para participar de passeio no dia dos professores, a ser 

realizado no dia 15 de outubro de 2018 para os funcionários do Centro de 

Educação Infantil Fabiano Caporossi do Prado.

Instado a se manifestar o Ministério Público, não se opõe ao pedido de 

autorização para participar do passeio no dia dos professores requerido 

pela acusada OLIVIA ROSA FIGUEIREDO; Quanto ao pedido de 

autorização para frequentar as aulas no período das 18h às 22h, 

formulado pela acusada NAIARA SOUZA MARQUES DOS SANTOS, o i. 

representante do Ministério Público, pugna pela intimação da increpada 

para que junte ao feito atestado de vínculo escolar em que conste o 

horário de estudo (início e término), bem como para que ateste se ainda é 

possível seu retorno às aulas na modalidade EJA ainda em 2018.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Acerca do requerimento formulado pela acusada OLIVIA, denota-se que 

foi instruído com cópia de Declaração exarada pela Diretora Dalva Maria 

Dias Rondon e pela Coordenadora Maria Pedrosa da Silva Santos, ambas 

do Centro de Educação Infantil “Fabiano Caporossi do Prado”.

Isto posto, concedo AUTORIZAÇÃO para que a Sra. OLIVIA ROSA 

FIGUEIREDO se ausente desta Comarca com o único de fim de participar 

do PASSEIO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO PELO CENTRO DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL “FABIANO CAPOROSSI DO PRADO” NO DIA 15 DE 

OUTUBRO DE 2018, a qual se encerra no mesmo dia.

Quanto ao requerimento formulado pela Sra. NAIARA SOUZA MARQUES 

DOS SANTOS, INTIME-SE a acusada para que junte ao feito comprovante 

de vínculo escolar com a E.E Frei Carlos Vallete, a qual deverá indicar a 

carga horária escolar, o período das aulas e informação se o ano escolar 

de 2018 não está prejudicado para referida aluna.

Intime-se. Notifique.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 15801 Nr: 811-49.2007.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Morais, Hélio Luis Bueno Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Henrique Franco 

Godoy - OAB:6692

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação da defesa dos acusados acerca da sentença proferida nos 

autos, que julgou extinta a punibilidade dos réus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 52277 Nr: 3040-11.2009.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Neres dos Santos, Maycon Costa 

Gondin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Edson Gonçalves de Melo 

Júnior - OAB:78511/MG

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar os r. 

patronos dos acusados acerca da sentença proferida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 102692 Nr: 2699-09.2014.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação do Acusado, por meio de seu advogado, acerca da sentença 

proferida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 16070 Nr: 1129-32.2007.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doacir Pessoa da Silva, Rafael Jandre Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo Jose de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166(B), Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso -Pocone - OAB:, Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro - 

OAB:17.563

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a 

defesa dos acusados acerca da sentença proferida nos autos (fls. 

414/416).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 105306 Nr: 285-04.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimilson Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:7.464, Marcelo Coutinho Horn. - OAB:5.702-A

 INTIMANDO as partes para manifestarem no prazo legal, sobre o cálculo 

de pena efetuado nos autos - ref. 25.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133904 Nr: 1523-87.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis Lentes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA NAGILA SANTOS 

PINHEIRO - OAB:21004/MT, THALITA ALVES DA COSTA - 

OAB:21643/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Considerando que apesar das testemunhas não ter sido intimada pela 

ilustre advogada, entendo essencial à intimação das testemunhas Nilce 

Mary, Adaury Gomes Leite, Urbano Teodoro de Campos e o atual prefeito 

Atail Marques do Amaral.

2. Nestes termos REDESIGNO o ato para o dia 11.12.2018, às 17h00min, 

para oitiva das testemunhas do juízo.

3. Determino expedição de mandado de avaliação da ponte pelo oficial de 

justiça, devendo as partes ser intimadas da data em que será feita a 

avaliação.

 4. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147880 Nr: 7884-23.2017.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parete requerente da juntada de referência 17

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161379 Nr: 4699-40.2018.811.0028

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naiara Souza Marques dos Santos, Olivia Rosa 

de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT

 Intimar da decisão de ref.37

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152889 Nr: 1447-29.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelcio de Arruda Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida DECISÃO nos seguintes termos:

Vistos,

1. Considerando que os autos se encontram com carga para autarquia ré, 

Redesigno a audiência para o dia 04 de dezembro de 2018 às 16h30min. 

Intime-se acerca da nova data.

 2. Após, CONCLUSOS.

3. Às providências necessárias.

Dou por intimado os presentes. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 73058 Nr: 2005-45.2011.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO CARNEIRO - 

OAB: 5.776 - PR

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a 

defesa do acusado acerca da sentença proferida nos autos (fls. 

142/145).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131051 Nr: 267-12.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Eustaquio Vasconcelos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleomar Ferreira Silva - 

OAB:15.495-B/MT, Gerson Tomé Trevisol - OAB:19424

 Intimar advogados do sentenciado da sentença de ref. 100 e certidão de 

ref.111

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128120 Nr: 3419-05.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRdS, GHdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAMPOS MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, uma vez que não restou 

demonstrado nos autos os requisitos necessários a procedência da ação. 

Pela sucumbência, condeno o requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, 

com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, §8º 

do CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 

3º do CPC, uma vez que defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita.Ciência ao MP.P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112661 Nr: 2313-42.2015.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdS, CEdSS, MEdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, uma vez que não restou 

demonstrado nos autos os requisitos necessários a procedência da ação. 

Pela sucumbência, condeno a requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, 
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com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, §8º 

do CPC, tornando a quantia inexigível, nos termos do art. 98, §2º e 3º do 

CPC, uma vez que a parte é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.Ciência ao MP.P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122220 Nr: 1583-94.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Grazielli Bevilacqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Guerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Bevilacqua - 

OAB:18788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciliane Guerra da Silva - 

OAB:15.011-B/MT

 CÓDIGO: 122220

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de ação de indenização por danos morais por injuria e sustação 

indevida de cheques proposta por Janaina Grazielli Bevilacqua em face de 

Marcelo Guerra da Silva.

A autora manifestou nos autos postulando pela desistência da ação, ref. 

26.

O requerido intimado permaneceu inerte.

 É o breve relatório.

Decido.

Neste sentido, diante do pedido formulado pelo autor, em face à 

desistência, observa-se que o mesmo merece acolhimento.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência proposto pelo 

advogado da parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Pela sucumbência, CONDENO a parte Requerente no pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo, com moderação, em R$500,00 (quinhentos reais) na forma do 

art.85, §8º do CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 

98, §2º e 3º do CPC, uma vez que as partes litigam sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.

 P.I.C.

 Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106901 Nr: 785-70.2015.811.0028

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdCdSS, GRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que, compareceu nesta Secretaria a parte 

Requerente - Rita de Cácia da Silva, e foi entregue a mesma, os 

documentos faltantes, conforme solicitado pelo Cartório do 7º Ofício da 

Comarca de Cuiabá/MT - ref. 63.

 Rita de Cácia da Silva

 Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162921 Nr: 5224-22.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocilene Elisabeth de Queiroz Moraes Seba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANACIAMENTO E INVESTIMENTO 

ajuizou a presente Ação de cobrança em face de JOCILENE ELISABETH 

DE QUEIROZ MORAES SEBA

A autora intimada para emendar o valor da causa, manifesta-se pela 

desistência da ação, tendo em vista a composição amigável das partes.

 É o relato do essencial.

Eis o relatório. Decido.

Inicialmente cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de 

partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, 

fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Por esta razão, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, o 

que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015. Sem 

custass

P.R.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122214 Nr: 1578-72.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jociney Lemes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 122214

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de uma Ação de Revisão de Cláusula Contratual proposta por 

JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO em face de BANCO DO BRASIL S/A.

 O autor manifestou nos autos postulando pela extinção do feito a ref. 35.

É o breve relatório.

Decido.

Neste sentido, diante do pedido formulado pelo autor, em face à 

desistência, observa-se que o mesmo merece acolhimento.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência proposto pelo 

advogado da parte autora, com fundamento no artigo 485, VIII, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito.

Sem custas, uma vez que a inicial sequer foi recebida.

Transitada em julgado a presente sentença, após, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63029 Nr: 2306-26.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Rafael de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguilera Auto Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Cantarelli - 

OAB:11964/MT, Namir Luiz Brenner - OAB:11326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Aurélio Zamar Taques 

- OAB:4700/MT, Maria Antonieta Silveira Castor - OAB:6366/MT

 Sendo assim, com fundamento no artigo 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA 

por sentença a presente execução em relação a executada AGUILERA 

AUTO PEÇAS LTDA, em face ao cumprimento da obrigação.Ademais, 

expeça-se competente alvará da forma requerida, atentando-se a 

secretaria aos poderes aferidos pela(s) parte(s) ao seu 

patrono.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Após, 
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arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163455 Nr: 5380-10.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  E m b a r g o s  I n f r i n g e n t e s  n a  E x e c u ç ã o 

Fiscal->Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ KRUGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, o autor se incumbiu do seu ônus de comprovar a qualidade de 

terceiro lesado, devendo a tutela antecipada ser deferida para suspender 

a constrição de circulação, mantendo-se a proibição de transferência.Com 

estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do embargante 

uma vez que presentes os requisitos necessários, na forma dos arts. 677 

e 678 do CPC, a fim de determinar a suspensão tão somente da medida 

constritiva de CIRCULAÇÃO ao bem: caminhão, marca Ford, modelo Cargo 

2425, ano/modelo 2001/2001, chassi 9BFYTNYT21BBO5451, cor branca, 

placa KEM 0595.Proceda-se a Secretaria da Vara a digitalização dos 

autos de código 77653, a fim de que possam prosseguir em 

apenso.Cite-se o embargado, para contestar, em 15 dias (art. 679 

CPC/2015) constando as advertências dos arts. 307 e 334 do 

CPC/2015.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 56274 Nr: 660-78.2010.811.0028

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ASdPeS, JLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 DELIBERAÇÕES:

A seguir foi proferida decisão, nos seguintes termos:

 1. DEFIRO o pedido formulado, para determinar o acompanhamento 

quinzenal pela equipe multidisciplinar do juízo por seis meses, devendo 

apresentar laudo circunstanciado mensal, o acompanhamento deve visar 

que a criança tenha contato (via telefone e visitas) com a genitora,

 2. Defiro o pedido de juntada de substabelecimento.

3. Defiro o pedido do DPE.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160686 Nr: 4441-30.2018.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Cáceres-MT, André Augusto da Costa Marques Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Rodrigues Barrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Luiz de Arruda Lindote - 

OAB:14.876, Ledson Glauco Monteiro Catelan - OAB:14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora da certidão juntada na ref.17

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 10104 Nr: 939-40.2005.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdAN, ELG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTdAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 INTIMANDO as partes, para no prazo legal manifestar sobre a atualização 

do cálculo da dívida e auto de avaliação, efetuada nos autos, para a 

realização da hasta pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112853 Nr: 2364-53.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFdA, IAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, Marcos Alexandre Schoffen - OAB:10.657-MT, RICARDO 

RODRIGO CORREA DA SILVA - OAB:24421/MT

 Certifico que os autos foram desarquivados conforme 

requerimento/petição de ref.350/351

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 8027 Nr: 840-07.2004.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacionla do Petróleo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Spinola & Fontes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thelma Suely de Farias Goulart 

- OAB:5906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Pires Cezário - 

OAB:2090/MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 INTIMANDO as partes, para no prazo legal manifestar sobre a atualização 

do cálculo da dívida e auto de avaliação, efetuada nos autos, para a 

realização da hasta pública.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109375 Nr: 1430-95.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO RICARDO DE OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO APARECIDO LEITE 

CANGUSSU PRATES - OAB:4652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 INTIMANDO as partes, para no prazo legal, manifestar sobre a Penhora e 

Avaliação efetuado nos autos na - ref. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132961 Nr: 1082-09.2017.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilde Correa Marques de Arruda, Luiz Otavio Correa 

Marques, Ismael Correa Marques, Paulo Roberto de Oliveira Marques, 

Maria Tereza de Oliveira Marques, Luiz Vicente de Oliveira, Jean Jackes 

do Carmo, Dalila de Oliveira Marques, Janine Katiuscia do Carmo, Juliana 

Leticia do Carmo, Antonio Jose do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE CORREA MARQUES, Tereza Pinto de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Formiga Júnior - 

OAB:5645/MT, Luzia Angelica Arruda Gonçalves - OAB:9802, Luzia 

Angelica de Arruda Gonçalves - OAB:9802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a Inventariante, conforme termo de compromisso de ref. 7, 

para comparecer nesta Secretaria para assinar o termo das primeiras 

declarações expedidas nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 155630 Nr: 2507-37.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio França - EIRELI EPP, Sérgio de França, 

Evandro Caporossi Marques de Arruda, ALINE ARUDA FRANCA 

CAPOROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20945-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 264,35 (duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), 

mediante emissão de guia de diligência, no seguinte endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de 

diligência, devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, 

mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148939 Nr: 8381-37.2017.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paraná Comercio de Materias eletricos e Serviços LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. A. TOMASELLI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REY CARVALHO 

RACHID - OAB:12590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147893 Nr: 7889-45.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DO CARMO E SILVA, BENEDITO DO 

CARMO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 28,00 (vinte e oito reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147585 Nr: 7771-69.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Pereira da Silva e Cia Ltda, ANA 

LETICIA DE AQUINO NUNES, Rodrigo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 239,15 ( Duzentos e trinta e nove reais e quinze centavos), mediante 

emissão de guia de diligência, no seguinte endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de 

diligência, devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, 

mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137323 Nr: 2949-37.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer ndustria e Comercio LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Advincula da Silva, RUBENS 

ADVINCULA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 21,00 (vinte e um reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155741 Nr: 2553-26.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAMED PLANEJAMENTO ASSESSORIA E 

SERIÇOS MÉDICO H, Jonas Eduardo Queiroz Moraes, Pollyanna Ramos 

Zardim de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 28,00 (vinte e oito reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118059 Nr: 499-58.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LUIZ BRENNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, Engenheiro Mecânico - ITAMAR 

DIAS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, André Luiz da Silva Pereira - OAB:36921GO, RUTIANE 

LEMOS DE OLIVEIRA - OAB:36080, Ruy Augusto Rocha - OAB:21476, 

Selma Fernandes da cunha - OAB:15600/MT

 INTIMANDO o Perito nomeado nos autos - Sr. REINALDO DE OUZA 

FREITAS, que foi efetuado o depósito dos honorários periciais, fica 

autorizado ao perito avaliador nomeado levantar 50% (cinquenta por 

cento) do valor depositado (art.465, §4º do CPC e art.504, §1º da CNGC). 

Devendo indicar pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos 

periciais, para as partes serem intimados e tomarem conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 9314 Nr: 170-32.2005.811.0028

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio da Silva Dalla Nora
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal 

LTDA, Sicoob Central MT/MS - Central das Coop. de Créd Rural dos Estado 

de MT/MS, Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Osmar Schneider - OAB:2152/MT, Paulo Fernando Schneider - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivanowa Raposo Quintela - 

OAB:5379, Lara Cristina de Oliveira Lima - OAB:7614, Mário Lucio 

Franco Pedrosa - OAB:5746/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Medida Cautelar de Busca e Apreensão 

para CONFIRMAR a liminar concedida as fls. 71/77 quanto à exibição de 

documentos já apresentados nos autos, entretanto, INDEFERIR nova 

tentativa de busca e apreensão e bloqueio de valores. E com fundamento 

no mesmo artigo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

constantes na inicial do processo principal, para DECLARAR A 

ILEGITIMIDADE PASSIVA das requeridas SICOOB CENTRAL MT/MS e 

BANCOOB, e CONDENAR a requerida SICOOB PANTANAL a indenização 

por danos materiais no valor de R$ 18.515,30 (dezoito mil quinhentos e 

quinze reais e trinta centavos) referentes aos valores que havia nas 

contas do Autor, e ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária 

desde a sentença (Súmula nº 362), assim como os juros de mora em 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), 

ressalvadas disposições da Lei 6.024/74.

CONDENO pela sucumbência, a Requerida SICOOB PANTANAL ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

Código de Processo Civil.

CONDENO pela sucumbência, o Autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º 

do CPC, uma vez que o mesmo litiga sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 34735 Nr: 1689-37.2008.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egidio Martins de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mabel Nilson - Procurador 

Federal - Matricula 1585292 - OAB:

 CÓDIGO: 34735

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 2151 Nr: 375-37.2000.811.0028

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: West Agroindustrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615, Marcelo Zandonadi - OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 CÓDIGO: 2151

DESPACHO

VISTOS,

 Defiro o requerimento formulado, proceda a secretária as anotações 

necessárias na forma consignada a movimentação a fl. 372.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 82012 Nr: 2134-16.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Caetano Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 CÓDIGO: 82012

DESPACHO

VISTOS,

Considerando o retorno do agravo interposto, bem como o seu resultado, 

cumpra-se a decisão de fl. 86.

 Após, façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 15556 Nr: 582-89.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio da Silva Dalla Nora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal 

LTDA, Sicoob Central MT/MS - Central das Coop. de Créd Rural dos Estado 

de MT/MS, Banco Central do Brasil S/A, Banco Cooperativo do Brasil S/A - 

BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivanowa Raposo Quintela - 

OAB:5379, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:7614/MT, Mário 

Lucio Franco Pedrosa - OAB:5746/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Medida Cautelar de Busca e Apreensão 

para CONFIRMAR a liminar concedida as fls. 71/77 quanto à exibição de 

documentos já apresentados nos autos, entretanto, INDEFERIR nova 

tentativa de busca e apreensão e bloqueio de valores. E com fundamento 

no mesmo artigo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

constantes na inicial do processo principal, para DECLARAR A 

ILEGITIMIDADE PASSIVA das requeridas SICOOB CENTRAL MT/MS e 

BANCOOB, e CONDENAR a requerida SICOOB PANTANAL a indenização 

por danos materiais no valor de R$ 18.515,30 (dezoito mil quinhentos e 

quinze reais e trinta centavos) referentes aos valores que havia nas 

contas do Autor, e ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária 

desde a sentença (Súmula nº 362), assim como os juros de mora em 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), 

ressalvadas disposições da Lei 6.024/74.

CONDENO pela sucumbência, a Requerida SICOOB PANTANAL ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

Código de Processo Civil.

CONDENO pela sucumbência, o Autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º 

do CPC, uma vez que o mesmo litiga sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita.

P.I.C.
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Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147896 Nr: 7891-15.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE RAÇÕES POCONE (EDILAURA 

SILVA RONDON - ME), Edilaura Silva Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 28,00 (vinte e oito reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163628 Nr: 5437-28.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Vicente de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA , J. F. PEREIRA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO JANNER DE 

ABREU - OAB:21508/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

DESPACHO

VISTOS,

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho, a fim de demonstrar sua 

remuneração.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, 

em igual prazo, efetuar o recolhimento das custas sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 613 Nr: 330-67.1999.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): West Agroindustrial Ltda, Joaquim Pereira de 

Souza, Renato Olivo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cristina Martins 

Lemos - OAB:5608-MT, José Guilherme Júnior - OAB:2615

 CÓDIGO: 613

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação, tendo 

em vista o resultado bacen realizado.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162745 Nr: 5185-25.2018.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edil Domingos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos,

Apense-se aos autos principais de execução.

Sendo tempestiva a interposição, recebo os presentes embargos, sem 

efeito suspensivo, por não vislumbrar presentes os requisitos exigidos no 

§ 1º, do art. 919 do CPC.

Cite-se o embargado, para que, querendo, impugne os embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 14165 Nr: 2200-06.2006.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Georgina da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT, Antonio Alves da Silva Junior - 

OAB:7662

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o Embargos a 

Execução, e HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo Contador judicial 

às fls. 282, por observar que estes encontram-se exatamente com os 

termos presentes nos autos, quais sejam, período de 10/2012 à 12/2015, 

correção monetária e juros na forma do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, e honorários advocatícios em 10% das parcelas vencidas, 

conforme acórdão de 2ª instancia. EXPEÇA-SE ofício requisitório, via RPV, 

em conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I 

da Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, devendo ser 

encaminhada autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para 

o processo, na forma do art.535, §3º, II do CPC.Cumpridas as 

determinações anteriores, expeçam-se os respectivos alvarás conforme 

solicitado atentando-se a secretaria acerca dos poderes conferidos na 

procuração ao patrono do autor e, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Pela maior sucumbência, 

CONDENO a Embargada no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, com 

moderação, em R$200,00 (duzentos reais) na forma do art.85, §8º do 

CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º 

do CPC, uma vez que a Embargada litiga sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita. P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163900 Nr: 5511-82.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIL MANOEL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 
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aposentadoria por invalidez.A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Por se tratar de Ação de 

Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de Aposentadoria por 

Invalidez, verifico que a demanda exige realização de perícia 

médica.Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do 

CNJ, designo a designo a perícia médica para o dia 01 de Fevereiro de 

2019, às 10h50min a ser realizada nas dependências deste Fórum. Para 

tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 53134 Nr: 1-89.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Emilia Correa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT, Hospital Geral de 

Poconé, Walter Avila Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Livia Comar da Silva - 

OAB:7650, Lucas Guimarães Rodrigues Gouveia - OAB:16928/MT, 

Pedro Ovelar - OAB:6270-N/MT, Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de recurso de 

ref.170

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163497 Nr: 5392-24.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neize Maria Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 163497

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Designo a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 08 

de maio de 2019, às 16h30min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163424 Nr: 5374-03.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA GONÇALVES DE AGUIAR AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 163424

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte de 

Trabalhador Rural.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 08 de Maio de 2019, às 15h00min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014421-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014421-93.2017.8.11.0028. REQUERENTE: VERA LUCIA DE CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 
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art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012466-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIANNI MARCEL SILVA RONDON (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013416-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EDMAR DE OLIVEIRA SALES (REQUERENTE)

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-97.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALEANDRO RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON JOSE DA SILVA - O RUTIATABA - ME (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela proposta por 

ALEJANDRO RONDON DA SILVA em face de FÁBRICA ALUMÍNIO SÃO 

CARLOS. A parte requerente, devidamente intimada através de seu 

advogado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, 

injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em 

prosseguir com a ação. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011648-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO (ADVOGADO(A))

DULCE MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011648-75.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DULCE MARIA DE ARRUDA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do MÉRITO da demanda. DO 

MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO - 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 
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SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 
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fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016896-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AIRDO JOSE DE PINHO (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016896-56.2016.8.11.0028. REQUERENTE: AIRDO JOSE DE PINHO 

REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide 

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Das preliminares I - Incompetência absoluta do 

Juizado Especial – matéria complexa – Necessidade de Pericia 

Grafotécnica A requerente afirma na inicial desconhecer qualquer relação 

com a requerida e que a inscrição é indevida. Porém a requerida 

apresentou como provas em sua contestação o Termo de Adesão de 

Pessoa Física para planos de Serviço Pós Pagos – SMP datado de 

25/07/2012 e assinado pelo requerente e as faturas do plano. Suscita a 

necessidade de pericia grafotécnica para averiguação das assinaturas no 

contrato, para o deslinde da causa, pois são muitos semelhantes, razão 

pela qual pugnou fosse o processo extinto, sem o julgamento do mérito, 

com base no inciso II do art. 51 da Lei 9.099/95. Diante dos documentos 

juntados na inicial e na contestação, nota-se que a assinatura exarada no 

documento trazido como prova pela requerida, se assemelha em muito, 

àqueles assinados na inicial (procuração e declaração)l. Razão pela qual 

REJEITO a preliminar de perícia grafotécnica. II - Inépcia da Petição Inicial – 

Ausência de Comprovante de Endereço em nome do autor A requerida 

suscita a preliminar de inépcia com base no dispositivo 320 do CPC, pois 

na inicial não junta nenhum comprovante de endereço. Contudo a 

requerente não alega que o endereço esta divergente ou algo relacionado 

a isso. Razão pela qual a falta desse documento não afetará o julgamento 

da lide REJEITO a preliminar suscitada e passo a análise do mérito da 

demanda. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DIVIDA 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA, 

proposta por AIRDO JOSÉ DE PINHO em desfavor de AMERICEL S.A. Narra 

a inicial que a parte requerente não possui qualquer relação jurídica com a 

requerida, e vem sofrendo cobranças indevidas, gerando a inserção no 

cadastro de inadimplentes referente ao débito de R$ 36,61 do contrato 

935204450. Pleiteia a declaração da negativa de débito e a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por dano moral. No entanto, a 

parte requerida, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

relação jurídica entre as partes, juntando provas robustas que indicam a 

existência e a validade do negócio jurídico. A requerida desincumbiu-se do 

ônus que lhe cabia, juntou aos autos o Contrato de plano de celular, 

devidamente assinado e datado de 25/07/2012, referente a linha 65 

9214-6382, com plano Claro Controle Ilimitado. E as assinaturas 

constantes dos documentos carreados junto a contestação são 

visivelmente a mesma assinatura da requerente apresentado na 

procuração e no termo de audiência de conciliação. Não havendo a 

responsabilização de reparação em danos morais, já que houve a 

contratação dos serviços de forma lícita. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos tendo em vista 

restou demonstrado a utilização dos serviços, a negativação foi lícita em 

razão da inadimplência das mensalidades do plano ora contratado. Em 

fase de impugnação a parte requerente alega Incompetência absoluta do 

Juizado Especial, em razão da necessidade de Pericia Grafotécnica já que 

a parte requerente afirma desconhecer a relação comercial com a 

requerida, ocorre que analisando detidamente as provas carreadas aos 

autos, esta não deve prosperar. Diante dos documentos juntados na inicial 

e na contestação, nota-se que a assinatura exarada no documento trazido 

como prova pela requerida, se assemelha em muito, àqueles assinados na 

inicial (procuração, declaração) e no termo de audiência. Razão pela qual 

REJEITO a preliminar de perícia grafotécnica, suscitada pelo requerente. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na 

inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011011-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

AGENIR DE PAULA GOMES ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 
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houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 
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que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Claudir Júnior França Martins Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010365-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010365-17.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSANA MARQUES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Passo à análise do MÉRITO da 

demanda. Fundamento e Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA, proposta por ROSANA 

MARQUES DA SILVA em desfavor de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO. Narra a inicial que a parte requerente não possui qualquer 

relação jurídica com a requerida, e vem sofrendo cobranças indevidas, 

gerando a inserção no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 85,18 

(oitenta e cinco reais e dezoito centavos), referente ao um suposto 

contrato vencido em 30/05/2012. Pleiteia a declaração da negativa de 

débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

dano moral. No entanto, a parte requerida, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da relação jurídica entre as partes, juntando 

provas robustas que indicam a existência e a validade do negócio jurídico. 

A requerida desincumbiu-se do ônus que lhe cabia, juntou aos autos a 

proposta de adesão assinada, extrato a compra realizada através de 

carnê, comprovante de débito assinado, insta pontuar que as assinaturas 

constantes dos documentos carreados junto a contestação são 

visivelmente a mesma assinatura da requerente apresentado na 

procuração e no termo de audiência de conciliação. Não havendo a 

responsabilização de reparação em danos morais, já que houve a 

contratação dos serviços de forma lícita. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos tendo em vista 

restou demonstrado a contratação dos serviços, a negativação foi lícita 

em razão da inadimplência das mensalidades pactuadas. Diante dos 

documentos juntados na inicial e na contestação, nota-se que a assinatura 

exarada no documento trazido como prova pela requerida, se assemelha 

em muito, àqueles assinados na inicial e no termo de audiência. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, para: REVOGO a tutela deferida no 

movimento n° 8611346. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCIA APARECIDA COLETRO MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000015-89.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARCIA APARECIDA 

COLETRO MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Das preliminares Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de ausência 

de interesse de agir, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. E esta também não esta vinculada a 

existência ou não de uma negativa de atendimento junto a empresa ora 

requerida. Alega também a falta de interesse de agir, pois o requerente 

pleiteia indenização por danos morais em razão de suposta negativação, 

mas não junta o documento que comprove a restrição nos órgãos de 

proteção ao credito. Porem esta alegação não pode ser acolhida pois 

consta extrato de consulta de balcão do CDL de Várzea Grande no ID 

8685969. A requerida alega ainda que este juízo deve negar qualquer 

pedido de desistência formulado pela parte autora. Porém não há que se 

falar em negativa, ante a ausência do pedido e suas justificativas. Sendo 

apresentado, no momento oportuno o pleito seria devidamente analisado, 

em consonância com a legislação processual vigente. Razão pela qual 

REJEITO a preliminar e passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais que move MARCIA APARECIDA COLETRO MORAES em face de 

TELEFONICA BRASIL S/A. Pleiteia a parte reclamante indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. 

A parte requerida contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação, é decorrente de contrato firmado com a requerente. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação 

a autora. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 
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negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. A inserção 

do nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. No que concerne aos danos morais, em análise à 

declaração juntada nos autos pela própria parte reclamante, verifica-se 

que esta possui OUTRA RESTRIÇÃO, anterior ao débito discutido nos 

autos, datada de 21/03/2014. Nesse particular, o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Não pode se dizer 

moralmente atingido aquele que possui outra restrição, como o noticiado 

no extrato do SPC juntado pela reclamante. Assim, não é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação 

não lhe seria incomum. Não há o que se falar de abalo de crédito, e, 

consequentemente indenização por dano moral. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência do R$ 

144,67 (Cento e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), 

Contrato Nº 0292414631; bem como, b) DETERMINAR a exclusão da 

restrição dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, 

em nome da requerente; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-20.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO (ADVOGADO(A))

VANDA ROSA DE ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Empréstimo 

c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência proposta 

por VANDA ROSA DE ALMEIDA ARRUDA em face de BANCO DO BRASIL 

S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Requer em sede de 

tutela antecipada a suspensão da cobrança dos valores descontados em 

folha dos empréstimos consignados por ela contratados, uma vez que 

ultrapassam 70% do salário da requerente. Dispensada maior narrativa, na 

forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Em se tratando de antecipação de 

tutela, necessária se mostra a verificação do preenchimento dos 

requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, quais 

sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Diante da análise dos elementos e circunstâncias dos 

autos não restou demonstrada a probabilidade do direito à justificar a 

antecipação da tutela almejada. Não obstante as alegações da parte 

demandante e, diante do cenário probatório abarcado aos autos, 

reputa-se necessário o aporte da resposta da parte reclamada, razão pela 

qual, por ora, o pedido não comporta guarida. Isso porque, a própria 

requerente admite ter contrato os empréstimos consignados, não havendo 

indícios de fraude, que justifique a suspensão dos descontos. Ademais, 

não há comprovação de que a reclamante não possua outra renda. Com 

tais considerações, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada. CITE-SE a 

reclamada para, na pessoa de seu representante legal, para comparecer 

a sessão de conciliação, advertindo-o de que caso não haja 

comparecimento, considerar-se-á como verdadeiras as alegações iniciais, 

conforme dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. CONCEDO os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 13.105/15. INVERTE-SE o 

ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. INTIMEM-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011106-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

MOACIRA MENDES DE OLIVEIRA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011106-57.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MOACIRA MENDES DE OLIVEIRA RONDON Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. No 

tocante ao pedido de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar 

que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se 

de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada, mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que ocorreram 

outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme 

descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente 

afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo 

possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a 

reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude da suspensão da 

atividade bancária teve dificuldades para gerir suas finanças diante da 

necessidade de se deslocar a outro município para realizar saques, pagar 

contas, fazer transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados 

caixas de autoatendimento e nem foram prestadas as devidas 

informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao 

recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do contrato 

bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e se há 

dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento (nexo 

causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária na 

agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 
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assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 
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transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000526-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000526-87.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SEBASTIAO DOS SANTOS 

GONCALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, A parte 

autora alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, 

sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Preliminar 

de Ausência de Interesse de Agir Rejeito a presente preliminar, pois reputo 

dispensável a existência de pedido administrativo a fim de que seja 

requisito para pleito em juízo. Ultrapassada a preliminar, passo à análise do 

mérito da causa. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço, ou seja, o contrato 

firmado com o reclamante, bem como cópia do registro de chamadas, no 

qual demonstra a utilização da linha contratada. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012263-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERMANO DE LIRA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012263-65.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JOSE GERMANO DE LIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. No tocante ao pedido de deferimento de justiça 

gratuita, importante ressaltar que o momento oportuno para o requerimento 

de gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente 

com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e 

deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade 

deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, 

então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, por 

vários dias, acarretando diversos transtornos a requerente. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que ocorreram 

outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme 

descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente 

afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo 

possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a 

reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude da suspensão da 

atividade bancária teve dificuldades para gerir suas finanças diante da 

necessidade de se deslocar a outro município para realizar saques, pagar 

contas, fazer transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados 

caixas de autoatendimento e nem foram prestadas as devidas 

informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao 

recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do contrato 

bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e se há 

dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento (nexo 

causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária na 

agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 
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JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 
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não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-19.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FRANCISCO GARCIA PROENCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010253-19.2015.8.11.0028. REQUERENTE: JOAQUIM FRANCISCO 

GARCIA PROENCA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega 

a ocorrência de cobranças indevidas diferentemente do que fora 

contratado junto ao serviço de telefonia. Em sua contestação, a reclamada 

requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial por ausência 

de pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. De início, observo que a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais sofrido, 

motivo pelo qual, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Em sua contestação, a 

reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial, 

danos morais, por ausência de pressuposto para a afirmação da sua 

responsabilidade civil. Atesto que a parte reclamada demonstrou por 

intermédio dos documentos carreados que a contratação de cobranças 

que a parte autora alega superior ao contratado foram legitimas, uma vez 

que advindas da utilização das linhas telefônicas, já que o plano 

SMARTILIM 4GPL 200, trata-se na verdade, de um plano compartilhado, 

onde existe a utilização de serviço de telefonia sem limitação de credito. 

Dessa forma, os contratos acostados pela parte ré demonstram a legitima 

contratação, bem como a ciência da parte autora do que fora ofertado, 

sendo impossível, alegar desconhecimento após o faturamento. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial extinguindo o 

processo com resolução de mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-05.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

AUDIRA MARIA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010664-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

JOSIANE PINHO DE CAMPOS (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010664-28.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOSIANE PINHO DE CAMPOS 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016054-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JAQUELINE RODRIGUES FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016054-76.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JAQUELINE RODRIGUES 

FARIAS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, 

tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de conciliação. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, 

sem julgamento do mérito, sempre que a parte autora, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 
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entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino 

pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos 

termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014662-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GONCALINA MARQUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014662-04.2016.8.11.0028. REQUERENTE: GONCALINA MARQUES DE 

ARRUDA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, 

tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de conciliação. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, 

sem julgamento do mérito, sempre que a parte autora, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino 

pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos 

termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016050-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DA SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016050-39.2016.8.11.0028. REQUERENTE: GIOVANI DA SILVA 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A POCONÉ, 24 de junho de 2018. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, 

tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de conciliação. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, 

sem julgamento do mérito, sempre que a parte autora, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino 

pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos 

termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012464-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GLORIA ROSA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013608-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a parte 

reclamante que no ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de maio, houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 40 horas, a 

qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis de 

indenização por dano moral. Mérito O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Nota-se que a 

reclamada, apesar de ter comparecido à sessão de conciliação, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se revel. Assim, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Como a ausência da parte ré importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 823 de 949



impõe, máxime quando não infirmados pelas provas existentes nos autos. 

Destarte, a reclamada não apresentou qualquer elemento apto a provar a 

inexistência dos fatos ou do dever de indenizar, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão posta na inicial. Além disso, segundo a regra contida 

nos artigos 336 e 341, do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em assim sendo, não 

havendo prova desconstitutiva do direito da parte reclamante, mister se 

faz o acolhimento do pedido inicial. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial é medida que se impõe. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. Ab initio, convém 

assinalar que ao caso em análise aplicam-se as diretrizes consignadas no 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação em exame é de 

consumo, porquanto a parte autora é destinatária final dos serviços 

prestados pela ré, razão pela qual, o caso se amolda aos ditames insertos 

nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos e serviços. 

Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento de 

energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. CONCEDO a parte requerente os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010421-21.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Cumpra-se sentença retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000600-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000600-44.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ELIETE AUXILIADORA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. POCONÉ, 24 de junho de 

2018. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, 

tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de conciliação. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, 

sem julgamento do mérito, sempre que a parte autora, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino 

pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos 

termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011348-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

IDALINA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011348-16.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: IDALINA MARQUES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Rejeito a preliminar arguida pelo Réu de 

irregularidade na representação processual, posto que, ao analisar os 

documentos em anexo a inicial, não foi constatado divergência das 

assinaturas apostas na procuração e no documento de identificação da 

parte autora. No tocante ao pedido de deferimento de justiça gratuita, 

importante ressaltar que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos a requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que, também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão 

de caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o 

dano moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 
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correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremamente 

cômodos para realizar a maioria das transações, tais como atendimento 

via telefone e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos 

que não são hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a 

constatação de que houve quebra do nexo causal por FATO DE 

TERCEIRO, uma vez que a suspensão no atendimento da agência ocorreu 

por culpa exclusiva da explosão dos equipamentos da agência (fato 

notório) para fins de furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, 

§ 3º, III do CDC não há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- 

A da Resolução 2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil podem decidir sobre a suspensão do atendimento ao 

público em suas dependências, quando assim justificarem estados de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou casos que 

possam acarretar riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos 

usuários de serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. 

Parágrafo único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao 

público, na forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em 

documentos pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de 

ocorrência policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de 

sociedade seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros 

julgados importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, 

à disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012481-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GELIE CARLOS AZEMEIDA (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012481-93.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GELIE CARLOS AZEMEIDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 
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público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 
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agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014858-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERATO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

novembro de 2018, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011253-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BERNIDE MARGARIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

8011253-83.2017.8.11.0028 Valor da causa: $37,480.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: BERNIDE MARGARIDA DE ARRUDA Endereço: Rua SÃO PAULO, 

S/N, JOÃO GODOFREDO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Rua CAMPOS SALES, 

49, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 Senhor(a): XXX A presente 

carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento. POCONÉ, 19 de 

outubro de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011386-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011386-28.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROSARIA JOSE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos a requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 
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jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 
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policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 4 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito
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Processo Número: 8011389-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VINICIUS DE PAULA ARRUDA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011389-80.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DOUGLAS VINICIUS DE PAULA ARRUDA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos ao 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 
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REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 4 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

8011323-03.2017.8.11.0028 Valor da causa: $37,480.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARCEL MENDONCA DE ARRUDA Endereço: Rua H, QUADRA 08, 

0, CASA 06, COHAB NOVA, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Rua CAMPOS SALES, 

49, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 Senhor(a): XXX A presente 

carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento. POCONÉ, 19 de 
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outubro de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011012-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AGENIR DE PAULA GOMES ARRUDA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011012-12.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: AGENIR DE PAULA GOMES ARRUDA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 
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não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 7 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011257-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

WAGNER VIEGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011257-23.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: WAGNER VIEGAS DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos ao 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 
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do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 7 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012742-58.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

FABIOLA TOLEDO SALVATIERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012742-58.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: REQUERENTE: 

FABIOLA TOLEDO SALVATIERRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a 

parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 
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prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011864-36.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: SEBASTIAO DE CAMPOS SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do MÉRITO da demanda. DO 

MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO - 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 
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fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 
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Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSINETE FATIMA PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. No tocante ao pedido 

de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, a mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito 

da demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, 

uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos 

conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que ocorreram 

outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme 

descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente 

afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo 

possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a 

reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude da suspensão da 

atividade bancária teve dificuldades para gerir suas finanças diante da 

necessidade de se deslocar a outro município para realizar saques, pagar 

contas, fazer transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados 

caixas de autoatendimento e nem foram prestadas as devidas 

informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao 

recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do contrato 

bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e se há 

dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento (nexo 

causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária na 

agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 
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consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 
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ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011549-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GERINO AUGUSTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011549-08.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GERINO AUGUSTO DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. No 

tocante ao pedido de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar 

que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se 

de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos ao requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que, também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão 

de caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o 

dano moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 
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adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011111-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUELITO CUNHA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011111-79.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JUELITO CUNHA DE SIQUEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. No tocante ao pedido 

de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 
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que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 
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Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS NARDI (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010962-83.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLOVIS NARDI Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. No 

tocante ao pedido de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar 

que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se 

de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada, a mais de 30 (trinta) dias, 

acarretando diversos transtornos ao requerente. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que ocorreram 

outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme 

descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente 

afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo 

possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a 

reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude da suspensão da 

atividade bancária teve dificuldades para gerir suas finanças diante da 

necessidade de se deslocar a outro município para realizar saques, pagar 

contas, fazer transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados 

caixas de autoatendimento e nem foram prestadas as devidas 

informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao 

recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do contrato 

bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e se há 

dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento (nexo 

causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária na 

agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 
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perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremamente 

cômodos para realizar a maioria das transações, tais como atendimento 

via telefone e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos 

que não são hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a 

constatação de que houve quebra do nexo causal por FATO DE 

TERCEIRO, uma vez que a suspensão no atendimento da agência ocorreu 

por culpa exclusiva da explosão dos equipamentos da agência (fato 

notório) para fins de furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, 

§ 3º, III do CDC não há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- 

A da Resolução 2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil podem decidir sobre a suspensão do atendimento ao 

público em suas dependências, quando assim justificarem estados de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou casos que 

possam acarretar riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos 

usuários de serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. 

Parágrafo único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao 

público, na forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em 

documentos pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de 

ocorrência policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de 

sociedade seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros 

julgados importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, 

à disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000595-22.2017.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

HINGLETHY KELY SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000595-22.2017.8.11.0028. REQUERENTE: HINGLETHY KELY SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. POCONÉ, 24 de junho 

de 2018. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, 

tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de conciliação. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, 

sem julgamento do mérito, sempre que a parte autora, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino 

pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos 

termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012139-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIERICA DE SOUZA LEITE (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 
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consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Claudir Júnior França Martins Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012268-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

JOSENIL DE OLIVEIRA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012268-87.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JOSENIL DE OLIVEIRA RONDON Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. No tocante ao pedido de deferimento de justiça 

gratuita, importante ressaltar que o momento oportuno para o requerimento 

de gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente 

com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e 

deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade 

deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, 

então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 
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requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, 

acarretando diversos transtornos a requerente. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que ocorreram 

outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme 

descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente 

afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo 

possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a 

reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude da suspensão da 

atividade bancária teve dificuldades para gerir suas finanças diante da 

necessidade de se deslocar a outro município para realizar saques, pagar 

contas, fazer transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados 

caixas de autoatendimento e nem foram prestadas as devidas 

informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao 

recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do contrato 

bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e se há 

dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento (nexo 

causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária na 

agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 
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sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremamente 

cômodos para realizar a maioria das transações, tais como atendimento 

via telefone e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos 

que não são hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a 

constatação de que houve quebra do nexo causal por FATO DE 

TERCEIRO, uma vez que a suspensão no atendimento da agência ocorreu 

por culpa exclusiva da explosão dos equipamentos da agência (fato 

notório) para fins de furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, 

§ 3º, III do CDC não há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- 

A da Resolução 2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil podem decidir sobre a suspensão do atendimento ao 

público em suas dependências, quando assim justificarem estados de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou casos que 

possam acarretar riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos 

usuários de serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. 

Parágrafo único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao 

público, na forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em 

documentos pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de 

ocorrência policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de 

sociedade seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros 

julgados importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, 

à disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011436-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GONCALINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011436-54.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PATRICIA GONCALINA DE ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. No 

tocante ao pedido de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar 

que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se 

de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada, a mais de 40 dias, 

acarretando diversos transtornos ao requerente. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que ocorreram 

outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme 

descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente 

afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo 

possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a 

reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude da suspensão da 

atividade bancária teve dificuldades para gerir suas finanças diante da 

necessidade de se deslocar a outro município para realizar saques, pagar 

contas, fazer transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados 

caixas de autoatendimento e nem foram prestadas as devidas 

informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao 

recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do contrato 

bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e se há 

dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento (nexo 

causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária na 

agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 
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declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremamente 

cômodos para realizar a maioria das transações, tais como atendimento 

via telefone e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos 

que não são hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a 

constatação de que houve quebra do nexo causal por FATO DE 

TERCEIRO, uma vez que a suspensão no atendimento da agência ocorreu 

por culpa exclusiva da explosão dos equipamentos da agência (fato 

notório) para fins de furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, 

§ 3º, III do CDC não há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- 

A da Resolução 2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil podem decidir sobre a suspensão do atendimento ao 

público em suas dependências, quando assim justificarem estados de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou casos que 

possam acarretar riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos 

usuários de serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. 

Parágrafo único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao 

público, na forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em 

documentos pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de 

ocorrência policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de 

sociedade seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros 

julgados importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, 

à disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 
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Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012131-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON ALVES DUARTE (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012131-08.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NILTON ALVES DUARTE Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do MÉRITO da demanda. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO - 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS 

SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua 

vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 
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bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011385-43.2017.8.11.0028
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FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011385-43.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

REQUERENTE: DAIANY KEITH DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS 

proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia não apresentou 

contestação, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma Recursal de 

Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição da reclamada não me 

convenço da argumentação de que a reclamante foi vitima do reclamado, 

as alegações levantam duvida razoável. Sendo assim, ainda que o 

promovido seja revel na ação, tendo em vista a mingua dos elementos 

probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 
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requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 
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decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011087-51.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LOSANGELA FIALHO DE ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. No 

tocante ao pedido de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar 

que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se 

de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada, a mais de 30 (trinta) dias, 

acarretando diversos transtornos a requerente. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que, também é notório que ocorreram 

outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme 

descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente 

afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo 

possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a 

reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude da suspensão da 

atividade bancária teve dificuldades para gerir suas finanças diante da 

necessidade de se deslocar a outro município para realizar saques, pagar 

contas, fazer transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados 

caixas de autoatendimento e nem foram prestadas as devidas 

informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao 

recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do contrato 

bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e se há 

dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento (nexo 

causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária na 

agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 
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nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremamente 

cômodos para realizar a maioria das transações, tais como atendimento 

via telefone e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos 

que não são hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a 

constatação de que houve quebra do nexo causal por FATO DE 

TERCEIRO, uma vez que a suspensão no atendimento da agência ocorreu 

por culpa exclusiva da explosão dos equipamentos da agência (fato 

notório) para fins de furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, 

§ 3º, III do CDC não há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- 

A da Resolução 2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil podem decidir sobre a suspensão do atendimento ao 

público em suas dependências, quando assim justificarem estados de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou casos que 

possam acarretar riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos 

usuários de serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. 

Parágrafo único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao 

público, na forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em 

documentos pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de 

ocorrência policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de 

sociedade seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros 

julgados importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, 

à disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012426-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AURILIO SOARES DA PENHA (REQUERENTE)

LETICIA SILVA SOUZA PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta por AURÍLIO SOARES DA PENHA em face de BANCO DE BRASIL 

S/A. A parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 
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51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012523-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DAIZE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019350-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

RAFAELA MONGE MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014183-74.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERMINA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014183-74.2017.8.11.0028. REQUERENTE: IVONE FERMINA SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais, proposta em face de 

BANCO DO BRASIL S.A. O(a) patrono(a) da parte requerente manifestou 

pela desistência, requerendo a extinção do processo. Nos termos do texto 

legal do art. 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO 

do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC. Determino o cadastro do patrono do polo passivo, ID 

15614111. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014107-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL TIMOTIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014107-50.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL TIMOTIO ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 
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manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 
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realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013524-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013524-65.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 
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correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. O requerente em sua 

impugnação alega necessidade de realização de audiência de instrução, 

contudo o referido pedido não deve prosperar, pois a presente ação não 

demanda instrução e julgamento, uma vez que o entendimento é de que 

não há dano moral. Ademais, a matéria alegada não necessita de 

instrução probatória. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que 

faço julgar extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013467-47.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA JOSE DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL 

S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 
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houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 
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seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012866-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARICE VIEIRA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012866-41.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARICE VIEIRA DA SILVA 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 
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que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014236-55.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 
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contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 
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instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000498-22.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ALINE MARIA DA COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor de R$ 1.300,00, foi depositado na conta 

do(a) patrono(a) da parte requerente, conforme o comprovante de 

pagamento realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ERONDINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000500-89.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ERONDINA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor de R$ 1.300,00, foi depositado na conta 

do(a) patrono(a) da parte requerente, conforme o comprovante de 

pagamento realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 88044 Nr: 1113-68.2013.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Aldo Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurilio Lemes de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex Positis, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato, AURILIO 

LEMES DE PAULA, quanto ao delito de ameaça, com escoro nos artigos 

109, VI, c/c 107, inciso IV, ambos do Código Penal.Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95.Ciência ao Ministério Publico.Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades, com a observância do 

disposto no artigo 76, § 6º, da Lei 9099/95.Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95.Viviany Cecília Assis DiasJuíza LeigaHomologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixas e anotações de praxe.(Assinado Digitalmente)CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOSJuiz de Direito em Colaboração

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84759 Nr: 5950-34.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELFICO DE CASTRO 

MACHADO - OAB:43469, DENISE SILVA DIAS VIEIRA - OAB:22437

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 863 de 949



 Visando a solução consensual da lide, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13H30 

(horário oficial de MT).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84761 Nr: 5952-04.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELFICO DE CASTRO 

MACHADO - OAB:43469, DENISE SILVA DIAS VIEIRA - OAB:22437

 Tendo em vista o acordão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, através do 

qual foi concedida a ordem de Habeas Corpus a fim de suspender a 

decisão que decretou a prisão do executado, oficie-se, COM URGÊNCIA, 

solicitando a devolução da carta precatória enviada para Comarca de 

Goiânia/GO, independentemente de cumprimento.

Proceda-se a baixa no BNMP, caso tenha sido feito as anotações no 

referido sistema.

 Outrossim, visando a solução consensual da lide, DESIGNO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13H00 

(horário oficial de MT).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55151 Nr: 482-60.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Serviço Brasileiro de Apoio as 

Micro e Pequenas Empresas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. F. NEVES, NABER ADRIANO DA SILVA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A - MT, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 052/2007, impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para providênciar o pagamento da complementação de 

diligência do Oficial de Justiça no valor total de R$-534,60 (quinhentos e 

trinta e quatro reais e sessenta centavos), este a ser recolhido através de 

g u i a  p e l o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao 

sendo cobrado o valor de R$-3,55 (três reais e cinquenta e cinco 

centavos) – Portaria nº 16/2010 e Provimento 4/2015 CGJ, devendo o 

recibo ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48330 Nr: 4093-89.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Oliveira Luz - ME, Ronaldo Oliveira 

Luz, Mirian da Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA referente ao mandado de avaliação.

 "Decisão

Defiro o pedido da parte exequente e determino a lavratura do termo de 

penhora e a devida avaliação do imóvei declinado às fls. 82 e 85.

Após, intime-se a parte executada para manifestação em 10(dez) dias e, 

na sequência, a exequente para requerer o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77444 Nr: 1357-59.2017.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rudisley Divino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia Lima Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Certifico para os devidos fins, que até a presente data não consta nos 

autos a juntada do laudo pela equipe multidisciplinar desta Comarca. 

Certifico ainda, que o advogado da requerida foi intimado via DJE para no 

prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação nos autos e ficou 

inerte em sua obrigação. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 60745 Nr: 3683-60.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Domingos Lazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 60745 Nr: 3683-60.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Domingos Lazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 Certifico para os devidos fins, que o executado Gaspar Domingos Lazari, 

foi intimado para efetuar o pagamento do valor devido, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 523 “caput”) e nada foi 

apresentado aos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55237 Nr: 539-78.2015.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welbem Souza Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idelfonso Coelho Sampaio Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eva Santos Araujo Silva - 

OAB:19410 - MT, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A MT, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 Certifico para os devidos fins, que nesta data, compareceu nesta 

secretaria às 16 horas, o exequente Sr. Welben Souza Almeida, portador 

do RG 1406845-1 SSP/MT e CPF 998.858.081-91, informando que não tem 

mais interesse no prosseguimento deste feito e requereu o seu 

arquivamento, conforme sua assinatura abaixo. O referido é verdade e 

dou fé.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68229 Nr: 2514-04.2016.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGGdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLLODETE DO 

NASCIMENTO - OAB:1771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, por edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69696 Nr: 3279-72.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dilva dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença (ref.67), 

oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado para impugnar, o INSS concordou com o cálculo apresentado 

(ref.79).

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo de ref.67 e determino a expedição do 

competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 5950 Nr: 858-95.2005.811.0059

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nelso Cossa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semear Comércio de Cereais e Insumos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Sulek - OAB:3403/MT, 

Marcos Andre Schwingel - OAB:8957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5.360-A, Márcio de Souza - OAB:17264

 Decisão

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o 

bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe 

o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Em caso de penhora positiva, determino a intimação do executado, 

devendo ser aguardados os prazos previstos nos artigos 847 e 854, § 3º 

do Novo Código de Processo Civil.

 Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a 

manifestação do executado, intime-se a parte exequente para, em 

15(quinze) dias, dar andamento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15398 Nr: 1891-81.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCC, LLCB, KCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdBa"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Considerando a pretérita data em que foi realizada a penhora online na 

conta do executado (11/02/2015 – fls.56/56-v), tenho que o pedido de 

fls.61/62 merece deferimento.

 Pois bem.

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o 

bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe 

o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Em caso de penhora positiva, determino a intimação do executado, 

devendo ser aguardados os prazos previstos nos artigos 847 e 854, § 3º 

do Novo Código de Processo Civil.

 Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a 

manifestação do executado, intime-se a parte exequente para, em 

15(quinze) dias, dar andamento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000911-05.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARREIRA RESENDE (REQUERENTE)

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000911-05.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ROGERIO BARREIRA 

RESENDE REQUERIDO: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE 

Cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se com os cumprimentos 

e as baixas necessárias. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50475 Nr: 4049-07.2012.811.0059

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 
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E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Jose da Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena de Souza, Vilsomiro Dias da 

Silva, Corsino Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS ALMEIDA 

GUERRA - OAB:23483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Considerando que a parte autora possui novo patrono, impulsiono os 

autos com finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, 

para providenciar o pagamento das taxas e custas devidas para 

distribuição da carta precatória junto ao Juízo deprecado, juntando nos 

autos o comprovante de pagamento ou para que compareça na Secretaria 

da 2ª Vara desta Comarca, e retire a Carta Precatória expedida nos autos, 

providenciando a distribuição da mesma no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53876 Nr: 3283-80.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Lemes Toledo, Imair Santos Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Braz Tavares Dias, Carla Cecilia Seixas 

Lopes Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 - 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Processo Desarquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19897 Nr: 582-54.2011.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SK Automotive S/A Distribuidora de Autopeças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Gomes Coelho Auto Peças ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enimar Pizzato - OAB:PR/15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determinada a intimação do devedor acerca da conversão da monitória 

em título executivo judicial, restou a diligência frustrada.

Instado a se manifestar, o autor quedou-se inerte, consoante certidão 

colacionada às folhas retro.

Decido.

Compulsando detidamente os autos, bem assim os registros dos 

andamentos do feito junto ao Sistema Apolo, verifica-se que foi expedida 

carta de intimação ao réu em endereço diverso do declinado pelo autor.

Outrossim, constata-se que a publicação no DJe da decisão acostada à 

folha 90 foi efetivada em nome da antiga patrona do requerente.

Diante disso, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão 

contida à folha 90.

Determino que se expeça novel carta de intimação ao executado, nos 

termos do artigo 513, §2º, inciso II e artigo 523 e seguintes, todos do 

Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento de débito exequendo.

Frise-se que não ocorrendo o pagamento no prazo previsto no artigo 

suso, será acrescido ao débito multa de 10%, além de honorários 

advocatícios no mesmo patamar.

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento dentro do prazo legal, 

intime-se o exequente para que se manifeste em prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49399 Nr: 5091-57.2013.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Estevão Rodrigues de Queiroz, Janne Cleia 

Ferreira Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dercília Dias de Abreu, Núbia Santos Souza, 

Vanda Maria Morais Moreira, Vanderly Moraes Moreira, Irany Moraes 

Moreira, Vandi Moraes Moreira Wanderley, Terezinha Alves Leão, 

Adeneran Porfírio Teles, Noraci Moraes Moreira, Nely Morais Moreira, 

Lindomar Moraes Moreira, gustavo cavalcante fortes, sergio luiz da rocha 

junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que um dos endereços dos confinantes é da cidade de 

confresa impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, por 

meio de seu advogado para, no prazo legal, efetuar o pagamento da 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90839 Nr: 9758-47.2017.811.0059

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUELMA CORDEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CONFRESA, Secretário(a) 

Municipal de Saúde de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:20350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após a concessão da segurança pleiteada, o município de Confresa/MT 

requereu a revogação da medida liminar, sustentando que a impetrante 

não mais reside no município réu.

Por conseguinte, a impetrante informou o descumprimento da ordem 

exarada por este Juízo pelo impetrado.

DECIDO.

Não conheço a manifestação apresentada pela parte ré, eis que não há 

situação que autorize a alteração da sentença já proferida.

De outro viés, considerando que a impetrante informou o descumprimento 

da decisão exarada por este Juízo, fixo o prazo de 5 dias para que a 

municipalidade forneça à impetrante as insulinas “lantus” e “apidra”, (10 

ml), bem como que adquira os medicamentos em quantidade compatível 

com a necessidade do tratamento ininterrupto da diabetes crônica, sob 

pena de aplicação de multa diária no patamar de R$10.000,00 (dez mil 

reais).

Certifique a Secretaria se o Estado de Mato Grosso foi intimado da 

sentença e, se não tiver sido, deverão os autos serem encaminhados à 

instituição.

Expeça-se mandado de intimação ao i. prefeito municipal de Confresa/MT, 

devendo a ordem ser-lhe entregue pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97043 Nr: 954-56.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO PRESTES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:16030 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido da parte autora para tentativa de citação no mesmo 

endereço, declinado na referência 17.

Determino ao senhor oficial de justiça que certifique, se for o caso, quanto 

à possibilidade ou não de realizar a citação por hora certa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92742 Nr: 10823-77.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LTSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA 

FONTES - OAB:12632-GO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação de DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA, ajuizada por LENIR 

TERESINHA SOARES AULER em face de ERENO AULER FILHO

Fixo prazo de até 30 dias para que a parte autora apresente relação 

detalhada dos bens que deseja ver protegidos com esta demanda, 

indicando, com os respectivos documentos, a data e o modo como foram 

adquiridos.

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65639 Nr: 1580-46.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emival Gomes de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA MOTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Borges de Souza 

Sá - OAB:MT 20.901, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972

 Trata-se de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério 

Público em desfavor de EMIVAL GOMES DE FREITAS.

Fixado prazo para especificação de provas, o Ministério Público requereu 

a oitiva das testemunhas declinadas na exordial, Karina Leite da Cruz (fls. 

39) e Rui Gomes Vieira (fls. 38 e 44) e o depoimento pessoal do requerido. 

A parte requerida não se manifestou no prazo.

 Ante o exposto, designo audiência de instrução para o dia 23 de 

novembro, às 14h (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Expeça-se mandado para intimação pessoal do réu, devendo constar do 

mandado que ele deverá comparecer e depor em relação aos fatos 

objetos da causa. Deve constar no mandado e ser dito ao réu pelo oficial 

de justiça que se ele não comparecer e, comparecendo, negar-se a depor 

sobre os fatos, poderá incidir a pena de confesso.

Intimem-se as testemunhas, o Requerido e presentante do Ministério 

Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60746 Nr: 3684-45.2015.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaiceli Camarin Pietrobon - 

OAB:16897, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:12622

 Aqui se tem AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL COM “PARTILHA DE BENS”, CUMULADO COM RETENÇÃO DE 

“POSSE” POR BEFEITORIA e LIMINAR.

 Determinada a avaliação do bem por Oficial de Justiça, concordou a Parte 

Autora com o laudo. Todavia, o Requerido oferecereu impugnação à 

avaliação. Desta feita foram provocadas as partes para que 

apresentassem quesitos e indicassem assistente técnico.

 Decorrido o prazo, a Autora não se manifestou. O Requerido juntou sua 

quesitação e indicou como assistente técnico da corretora a Sra. Hemlly 

Lucas Ribeiro, portadora do CRECI MT 9132.

 Desta feita, nomeio com Perito do Juízo o Senhor Weslei Pereira dos 

Santos, corretor imobiliário, CRES 55981, podendo ser encontrado na 

"Fernandes Imóveis",no endereço R. São Gonçalo, Qd. 19, Lt 11 - Jardim 

do Éden, Confresa - MT, 78652-000, celular 66984237647, para que avalie 

o imóvel objeto do litígio, devendo apresentar sua proposta de honorários.

 Determino à Secretaria que entre em contato com o Senhor Weslei para 

que compareça nesta Vara para que aceite o encargo, apresente sua 

proposta e tenha vista dos autos para que tome conhecimento do imóvel a 

ser avaliado.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de proposta de 

honorários pelo perito.

Na sequência, volvam-me conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 18 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98798 Nr: 1910-72.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉRICA ARAUJO ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:2513/MT, Keytiane Severina de Freitas Ferreira - OAB:12481/B 

MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a sentença transitou em 

julgado sem a manifestação das partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79627 Nr: 2782-24.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Leandro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Dutra Moraes, PONCIANO BEZERRA 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO MAYOLINO 

MONTECCHI - OAB:12124

 Nos termos as legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida para 

apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96456 Nr: 592-54.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Sinvaldo Souza e Silva, Lucimar de 

Aquino Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA VITOR NOBRES LEÃO 

- OAB:OAB/MT24164, WILLIAN ALVES LEÃO - OAB:24067/O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça posta na ref:12

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44579 Nr: 510-96.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claidir Bauer Grubler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIMAT ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742, José Carlos de Oliveira Guimarães Junior - 

OAB:5959 MT, Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira - OAB:11.363

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Requerida para 

que apresente quesitos para que este Juízo verifique a possibilidade de 

prejuízo, no prazo de 15 dias como determinado na decisão de fl.160

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70376 Nr: 3652-06.2016.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilzeth Araújo Ribeiro, EGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVES VIEIRA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ARAÚJO COÊLHO - 

OAB:6633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Redesigno a audiência de referência 70- tendo em vista seu agendamento 

em data na qual não haverá expediente forense - para o dia 30 de 

novembro de 2018, às 17h00min. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63397 Nr: 733-44.2016.811.0059

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 Defiro o Pedido do Ministério Público.

Determino a secretaria que promova a retirada dos autos eletrônicos de 

todas as fotografias contidas nas folhas 9 e 10 dos autos de apuração de 

ato infracional.

Aguarda-se apresentação da defesa.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88304 Nr: 8276-64.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Divino Francisco Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Eu, Maykon de Lima Bessa, INTIMO o advogado do reeducando, Dr. 

Nivaldo Pereira da Silva - OAB/MT n° 17795 para que se manifeste quanto 

ao Cálculo da Pena pregado à ref. 38, realizado nesta data (18.10.2018).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96615 Nr: 699-98.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Ivan Cardial Hora, ROBERTO SILVA 

HORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, VALTER DA SILVA COSTA - OAB:9704/A

 DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA AOS ACUSADOS, 

A SER CUMPRIDO, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO TIVER QUE 

PERMANECER PRESO.Determino, outrossim, que seja verificado pelo 

Gestor Judiciário se houve expedição e cumprimento do mandado de 

prisão expedido pelo Juiz da 1ª Vara de Execuções Penais de 

S a l v a d o r / B A ,  n o s  a u t o s  d e  n º 

0320334-42.2015.8.05.0001.CUSTASCondeno o réu Roberto ao 

pagamento de custas processuais, com fundamento no artigo 804 do 

Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, deixo de lançar o 

nome do réu no rol dos culpados ante a revogação do artigo 393, do 

Código de Processo Penal. Expeça-se guia de execução penal definitiva e 

encaminhe-se ao juízo de execução competente. Comuniquem-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal, aos Institutos de Identificação Criminal e ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca para as anotações pertinentes, arquivando-se, em 

seguida, os presentes autos com as cautelas de estilo.Cientifique-se o 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se.Desde já, expeça-se 

guia de execução provisória ou definitiva, conforme o caso, para seu 

encaminhamento ao estabelecimento prisional.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51965 Nr: 1683-24.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Jose Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hauny Rodrigues Pereira - 

OAB:46968-GO

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a JUNIOR JOSÉ DE BESSA a 

prática da conduta prevista no artigo 217-A, cumulado com artigo 71, 

ambos II Código Penal.

Devidamente citado, o réu ofertou defesa preliminar.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária do acusado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23 de janeiro de 2019, às 13h00min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se mandado de intimação à vítima e às testemunha arrolada pela 

acusação.

Outrossim, expeça-se mandado de intimação ao réu para interrogatório.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58527 Nr: 2491-92.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Aldair Carvalho - 

OAB:15122/MT

 Ocorre que, além de haver tese jurisprudencial, inclusive firmada em 

Súmula, recomendando aos juízes o não reconhecimento de tal espécie de 

prescrição, a prescrição virtual, quando seu marco for delimitado entre a 

data do fato e o recebimento da denúncia, encontra vedação expressa no 

artigo 110, § º do Código Penal, que estabelece "§ 1º A prescrição, depois 

da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou 

depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não 

podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da 

denúncia ou queixa. ". Nesses termos, para o nosso sistema, a única 

prescrição que se pode reconhecer, quando o marco inicial for data 

anterior ao recebimento da denúncia, seria aquela que leva em conta a 

pena total em abstrato. Pois, nos termos do disposivo citado, a pena 

concretizada em sentença não poderia retroagir até momento anterior ao 

recebimento da denúncia para se reconhecer prescrição.Em razão disso, 

rejeito a alegação de prescrição quanto ao crime de estupro.Em relação à 

"importunação", vê-se que a inicial acusatória atribuiu ao réu o fato 

delituoso previsto no artigo 61, caput, da Lei 3.688/1941, dizendo que ele 

teria ocorrido no ano de 2014.Sendo assim e considerando que tal 

dispositio estabelece apenas pena de multa como punição para a infração, 

há de se reconhecer a prescrição pretendida pela defesa, eis que o 

Código Penal estabele o prazo de apenas 2 anos para punição do 

infrator.Por essa razão , RECONHEÇOA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE "IMPORTUNAÇÃO", descrito na 

denúncia.Em relação à alegaação de ausência de legitimidade, fixo prazo 

de até 30 dias para manifestação do Ministéiro Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108827 Nr: 7440-57.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/O

 ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos 

de realização de exame toxicológico e de revogação da prisão preventiva. 

No mais, aguarde-se a conclusão do inquérito policial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106587 Nr: 6336-30.2018.811.0059
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20899/O

 Considerando a certidão retro (ref. 108) e a informação constante na ref. 

96, requisite-se, COM URGÊNCIA, o encaminhamento do laudo pericial, no 

prazo de 05 (cinco) dias, por se tratar de réu preso.

Com a juntada do laudo pericial, declaro encerrada a instrução criminal e 

determino a abertura de vista aos sujeitos processuais para, no prazo de 

05 dias, sucessivamente, apresentarem alegações finais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58813 Nr: 2647-80.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Fernando de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURO FERNANDO DE ALMEIDA, 

Filiação: Doracina Mendes de Almeida e Evangelista, data de nascimento: 

15/01/1950, brasileiro(a), natural de Talisma-TO, convivente. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos que o denunciado MAURO 

FERNANDES DE ALMEIDA estaria agredindo a vítima EVA SILVA 

BARBOSA CORREA, sua companheira, e ao realizar diligências na 

residência da vítima com a finalidade encontrá-lo, a Autoridade Policial 

encontrou uma arma de fogo tipo garrucha, calibre 22, uma espingarda 

calibre 36, além de acessórios e munições, que lhe pertenciam. Por conta 

disso, o acusado foi denunciado pela prática das condutas capituladas 

nos artigos 12, caput, e 14 caput da Lei n. 10.826/2003.

Despacho: Considerando que restaram infrutíferas as tentativas de 

localização do acusado MAURO FERNANDO DE ALMEIDA, defiro o pedido 

ministerial, devendo, desse modo, ser procedida a citação deste por edital, 

na forma do art. 361, do CPP.De outro vértice, considerando que a arma 

de fogo apreendida neste procedimento não mais se faz necessária para 

o deslinde do feito e elucidação dos fatos, bem assim ante o teor do Ofício 

nº 273/AMTJMT/10ºCR/PMMT/2018, determino a imediata remessa do 

aludido instrumento, bem como de eventuais munições apreendidas, ao 

Comando do Exército, tal como deliberado no indigitado ofício.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Evaneide Martins de 

Freitas do Amaral, digitei.

Porto Alegre do Norte, 19 de outubro de 2018

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 105194 Nr: 5579-36.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raylan dos Reis Maciel, Igor Matheus Pereira 

Campos, vulgo "Zé Pequeno", Breno Felipe Pereira Campos, Denubes 

Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, Tiago Ferreira de Morais - OAB:22588/O

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e, via de consequência, 

DETERMINO A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, COR PRATA, 

P L A C A  N U E  7 3 2 0 ,  a n o / m o d e l o  2 0 1 0 / 2 0 1 1 ,  c h a s s i 

9BGSU19FOBB177336.Expeça-se mandado de entrega.Por fim, 

aguarde-se a realização da solenidade outrora agendada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 108241 Nr: 7145-20.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franscico Filho Borges Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Alves Ferreira - 

OAB:44.671/GO

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 12 de dezembro de 2018, às 16h30min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo de origem com as informações necessárias.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 107220 Nr: 6675-86.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Gomes de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osvaldo Augusto Benez dos 

Santos - OAB:SP69127, Thiago Augusto Gomes dos Santos - 

OAB:SP193650

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Considerando que não houve tempo hábil para cumprimento do mandado, 

designo o dia 12 de dezembro de 2018, às 17h00min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso, para cumprimento do ato deprecado.

Requisite-se o policial militar arrolado.

Oficie-se ao Juízo de origem com as informações necessárias.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 106427 Nr: 6263-58.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeilton de Lucena Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Considerando a plausibilidade da justificativa apresentada pelo causídico 

do acusado, bem assim diante da ausência da data anterior na pauta de 

audiências deste Juízo, redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 19 de dezembro de 2018, às 09h00min, horário oficial do Estado 

de Mato Grosso.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público e a Defesa 

constituída pelo réu.

Intime-se o acusado, devendo, ainda, ser solicitada sua escolta.

Requisite-se a presença dos policiais civis arrolados pelo Ministério 

Público para serem ouvidos como testemunhas da acusação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 108934 Nr: 7503-82.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslei Gomes Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO SANTANA 

MORAIS - OAB:24933/O
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 Concedida a liberdade provisória ao indiciado mediante o arbitramento de 

fiança, foi o valor fixado depositado judicialmente.

Após, o suspeito manifestou-se nos autos, requerendo a juntada da 

declaração de endereço, tal como determinado por este Juízo, bem como 

requereu o cancelamento da audiência de custódia agendada.

DECIDO.

Preliminarmente, determino ao Gestor Judiciário que promova a devida 

baixa da prisão do indiciado junto ao Sistema Apolo, eis que este feito 

ainda consta como "réu preso".

De outro norte, acolho a declaração acostada em relação ao endereço 

apresentado.

Inexistindo razões que justifiquem o cancelamento da solenidade outrora 

agendada, mantenho-a. É que trata-se de imposição chacelada pelo 

Conselho Nacional de Justiça, que envolve tanto réus presos ou mesmo 

aqueles que, uma vez presos, lograram soltura.

Contudo, a audiência de custódia poderá ser dispensada neste caso, se 

houver manifestação do suspeito, firmanda por advogado, devidamente 

representado por procuração, dizendo que as diligências que envolveram 

a prisão ocorreram de forma totalmente normais, sem quaisquer danos e 

com observância de todos os direitos do preso. Além disso, deverá ser 

colocada assinatura do suspeito no corpo da manifestação.

No mais, aguarde-se a realização da audiência.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65451 Nr: 1501-67.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luziano Pereira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Eu, Maykon de Lima Bessa, INTIMO o Advogado do Reeducando, Dr. 

Valter da Silva Costa - OAB/MT 9.704-A, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar quanto a cálculo de pena de ref. 201, elaborado nesta 

data (19.10.2018).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72937 Nr: 4803-07.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Silva Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALCIDES SILVA MARTINS, brasileiro(a), 

divorciado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos quem no dia 05/09/2014 às 16h35, no 

estabelecimento denominado "Bar da Maria", localizado no entroncamento 

da BR 158 com a MT 412, zona rural do município de Canabrava do 

Norte/MT, o denunciado, ALCIDES SILVA MARTINS, vulgo "Nenzinho", 

ciente da ilicitude e repovabilidade de sua conduta, possuía 01(uma) arma 

de fogo, do tipo espingarda calibre 32, sem numeração de série, de uso 

permitido, 10(dez) espoletas, 02(dois) cartuchos CBC calibre 32, todos 

intactos, 01(um) frasco de pólvora e 37(trinta e sete) chumbinhos, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por 

conta disso, o acusado foi denunciado pela prática do crime descrito no 

artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Despacho: Considerando que restaram infrutíferas as tentativas de 

localização do acusado ALCIDES SILVA MARTINS, defiro o pedido 

ministerial, devendo, desse modo, ser procedida a citação deste por edital, 

na forma do art. 361, do CPP.De outro vértice, considerando que a arma 

de fogo apreendida neste procedimento não mais se faz necessária para 

o deslinde do feito e elucidação dos fatos, bem assim ante o teor do Ofício 

nº 273/AMTJMT/10ºCR/PMMT/2018, determino a imediata remessa do 

aludido instrumento, bem como de eventuais munições apreendidas, ao 

Comando do Exército, tal como deliberado no indigitado ofício.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Evaneide Martins de 

Freitas do Amaral, digitei.

Porto Alegre do Norte, 20 de outubro de 2018

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36602 Nr: 1856-66.2017.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altevir Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué da Silva Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto da Silva Ramos - 

OAB:22994/0- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente, através de seu advogado, que o pagamento efetuado 

pelo causídico e apresentado na petição (ref.108) se refere apenas a taxa 

de distribuição da carta precatória no juízo deprecado. Verifica-se na 

carta precatória devolvida (ref.103) que não foi efetuado o pagamento da 

diligência do oficial de justiça no juízo deprecado para cumprimento do ato 

de citação e intimação da audiência, embora tenha sido intimado através 

no diário da justiça eletrônico. Por fim, que seja atendida a intimação 

realizada através da certidão(ref.104).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37974 Nr: 2513-08.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Costa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Vistos.

Considerando que transito em julgado o acórdão que redimensionou a 

pena do reeducando HENRIQUE COSTA OLIVEIRA para 5 anos de 

reclusão, assim como modificou o regime inicial de cumprimento para o 

semiaberto, DETERMINO que EXPEÇA-SE O DEVIDO ALVARÁ DE 

SOLTURA, colocando-o o apenado em liberdade, se por outro motivo não 

deva permanecer segregado.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa técnica.

Após, torne os autos conclusos para designação de audiência 

admonitória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 44042 Nr: 2423-63.2018.811.0019

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme dos Santos da Silva, representado por 

Silvone Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o requerente, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar no prazo legal acerca da juntada de carta precatória 
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(Ref.20)com diligência negativa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000112-82.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Considerando a certidão de id 15898725, INTIME-SE o exequente 

para manifestar-se, no prazo de 05 dia, devendo dar prosseguimento ao 

feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000070-67.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR DA SILVA DANTAS (ADVOGADO(A))

QUERINO NUNES DA MOTA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

NELIO PINHEIRO DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Considerando que não se tem notícias no feito da realização da 

audiência designada para o dia 11/10/2018, bem como da intimação das 

partes, REMETAM-SE os autos a Conciliadora deste Juizado Especial Cível, 

devendo ser DESIGNADA nova data para a audiência de conciliação, 

momento em que o exequente deverá manifestar-se sobre o pedido de 

parcelamento da dívida formulado pelo executado. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000128-36.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA (ADVOGADO(A))

CARMEM CRISTINA GARBOSSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Considerando que a parte exequente apresentou o título executivo 

original junto ao Cartório deste Juizado, cumpra-se integralmente o 

despacho lançado anteriormente. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

de Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010031-10.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (ADVOGADO(A))

ELIANE FUHR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Antes de ser analisado o pedido de sequestro de valores 

formulado pela parte exequente, determino a expedição de Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, com a intimação da parte executada para quitação 

no prazo legal, adotando as providências de praxe, observando-se o 

disposto no art. 100 da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000149-12.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista a certidão de id. 15984182, no qual informa a 

redistribuição do feito na Justiça Comum, remetam-se este autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Porto dos Gaúchos/MT, 22 de outubro de 2018. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-40.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010096-39.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

AMANDA ALBERTINI COLET (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Tendo em vista o requerimento retro, bem como a revogação do 

Provimento nº 68/2018 do CNJ, DEFIRO a expedição de alvará judicial para 

levantamento dos valores depositados em favor da exequente, assim, 

EXPEÇA-SE alvará e em seguida seja transferido o referido valor a conta 

indicada nos autos. Após, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

de Direito em Cumulação.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-22.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA GOMES NAVARRO (REQUERENTE)

EDILSON ALVES CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de reclamação formulada por 

MARINALVA GOMES NAVARRO em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, ao argumento que nunca teve contato com o 

reclamado, contudo, fora surpreendida com descontos indevidos em seus 

benefícios oriundo do INSS. Alega a requerente que jamais contratou 
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empréstimos ou serviços do requerido, desconhecendo a origem do débito 

e pugnando pela restituição dos valores já descontados, além de 

indenização por danos morais. A reclamada em sua defesa arguiu 

preliminar de inépcia da inicial, alegando a falta de atribuição do valor aos 

danos morais na petição inicial, bem como a preliminar de ausência de 

interesse de agir, por não ter a parte reclamante comprovado a da 

existência da pretensão resistida. No mérito insurge-se quanto aos 

pleiteados danos morais, e argumenta a inexistência de danos materiais, 

pelo exercício regular do direito, uma vez que o desconto acerca de 

empréstimo fora devidamente contratado entre as partes. A parte 

reclamante apresentou impugnação à contestação, rebatendo as 

preliminares e questão de mérito levantadas pela parte reclamada. É a 

singela síntese dos autos, eis que o relatório em sede de Juizado Especial 

é dispensado, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do 

CPC/15, não havendo, s.m.j., a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas;(...)” Inicialmente, a preliminar da inépcia da inicial apresentada pela 

parte reclamada, na qual ela alega a falta de atribuição do valor aos danos 

morais na petição inicial, não merece ser acolhida, eis que a reclamante 

requereu no item 5 dos seus pedidos na petição inicial a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Por outro lado, no que tange a segunda 

preliminar arguida pela reclamada, referente a ausência de interesse de 

agir, não há dúvida que a parte promovente tem direito a vir a juízo pleitear 

aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, 

CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a adequação da via 

eleita. Logo, considerando-se que a parte adversa resistiu à pretensão 

deduzida pela parte promovente, e formou-se, em consequência, a lide, 

conclui-se então que esta possui interesse processual. Assim, REJEITO 

as preliminares arguidas pela parte reclamada. Por não visualizar 

questões de nulidade ou outras questões processuais pendentes de 

apreciação, passo à análise do mérito. O PONTO CONTROVERTIDO da 

demanda CINGE-SE na existência do contrato que deu azo aos descontos 

nos benefícios previdenciário da reclamante. Cabe ressaltar a plena 

aplicabilidade do microssistema criado pelo código de Defesa do 

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Ainda, aplica-se ao caso sub judice também o 

artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor consumidor 

por equiparação, transcrevo: “Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vitimas do evento.” Em se 

tratando de relação de consumo, o artigo 6º do mesmo diploma legal é 

claro ao prelecionar que, em casos como este em apreço, é aplicável o 

instituto da inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC). Isto porque o 

consumidor é parte mais frágil da respectiva relação consumerista, que 

terá dificuldade em provar as alegações, cabendo então, a reclamada 

trazer aos autos os documentos capazes de afastar sua 

responsabilidade, caso contrário, impõe-se a condenação da mesma. 

Feitas estas considerações, antes de qualquer outra digressão jurídica, 

ressalto que o caso sub judice exige da autora a denominada PROVA 

NEGATIVA, o que é praticamente impossível esta produzir, eis que, não 

tem a sua disposição os meios e recursos necessários. De outra banda 

temos a reclamada, que certamente terá mais facilidade em provar suas 

alegações, vez que, atua no mercado há anos e deve estar tecnicamente 

preparada para situações como a presente, sendo certo, que a inversão 

do ônus da prova é medida imperiosa. Ademais, verifica-se que a 

reclamada, em sua defesa, insistiu na existência da relação contratual, 

para justificar os descontos litigados, ela não juntou qualquer documento 

que comprovasse suas alegações. Portanto, alegar e não provar é o 

mesmo que nada dizer. Nesta senda, anoto que a reclamada limitou-se a 

contestar genericamente as alegações da autora, não merecendo 

prosperar suas alegações. Senão vejamos. A reclamada nem sequer 

descreveu o débito litigado, nem mesmo apontando a respectiva relação 

contratual, prova que lhe competia produzir. Sendo certo que a reclamada 

não se desincumbiu de provar o contrário do alegado, de que a 

negativação realizada era legitima, violando assim o disposto no artigo 

373, II do Código de Processo Civil. Logo, não há que se falar em 

responsabilidade da autora, pois a reclamada não comprova a efetiva 

contratação de eventual empréstimo ou serviço e, quanto a prova negativa 

a decisão referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, 

DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 

03/03/2010, Data da publicação no DJE 17/03/2010, dispõe a 

impossibilidade desta ser produzida pela autora, conforme ementa segue 

transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM 

PEDIDO DE LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE 

CRÉDITO - PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte 

ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do 

débito sob fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte 

adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. 

Não se pode exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). 

Não há como desconsiderar o fato da reclamada não ter a cautela 

necessária e conferir o mínimo de informações inerentes aos cadastros 

de seus clientes, cabe a esta se assegurar das medidas inerentes a sua 

atividade para não ver direito de outrem violado. O nosso ordenamento 

jurídico não autoriza a simples e pura imputação de um débito a uma 

pessoa, sem qualquer prova documental demonstrando como a 

contratação se originou. Nem mesmo existe qualquer respaldo legal ao 

fato de uma empresa conceituada no mercado, com vasta experiência, 

não ter em seus arquivos os documentos inerentes a relação que mantém 

com seus clientes, salienta-se que no caso em tela nem mesmo foi 

informado o teor do suposto contrato que deu azo aos descontos. Sendo 

assim, tenho como INEXISTENTE o DÉBITO MOTIVO dos DESCONTOS 

existentes nos benefícios previdenciários da parte requerente. Elucidado 

este importante ponto controvertido, faz-se possível a análise com maior 

segurança dos pleiteados danos morais. Anoto que o pedido de danos 

morais baseia-se no fato da reclamada ter imputado unilateralmente débito 

à parte autora, promovendo, descontos unilaterais em seus benefícios, 

gerando assim todos os danos inerentes ao impedimento creditício. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que em casos como 

este em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou 

da culpa, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

sequência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

autora comprovou que a reclamada promoveu descontos em seu 

benefício, por débito que conforme mencionado é inexistente. De outra 

banda, cumpria a reclamada ônus da prova acerca da efetiva contratação 

dos serviços bancários, porém, esta não se desincumbiu do ônus que lhe 

competia, restando devido o acolhimento dos invocados danos morais. 

Salienta-se que não merece prosperar a tese quanto à necessidade da 

efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pelo reclamante, vez que a 

reclamada responde objetivamente pelos danos causados. Em tais casos, 

a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 
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responsabilidade civil (nexo de causalidade). Primorosas são as lições de 

Sérgio Cavalieri Filho neste ponto: "Entendemos, todavia, que por se tratar 

de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através 

dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria 

uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a 

tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; 

não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio 

através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o 

retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores 

instrumentais" (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 

3ª ed., p. 79). Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes 

dos autos, não restam dúvidas de que a autora tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, considerando ainda que a 

reclamada cumpriu com a medida liminar deferida nos autos, tem-se que a 

condenação abaixo fixada se não consegue reverter à situação da 

requerente ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na presente reclamação formulada por MARINALVA 

GOMES NAVARRO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A., para fins de CONFIRMAR a liminar deferida em ID n.º 12289686, e 

assim, DECLARAR como INEXISTENTE os contratos (nº 778213960, 

749914394, 778215512 e 749911921), que deram azo aos descontos no 

benefício de aposentadoria por idade e na pensão por morte da 

reclamante (NB: 104.765.384-0 e NB: 114.813.304-3) e, CONDENAR a 

reclamada a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente 

do benefício e da pensão da parte reclamante, R$ 6.941,64 (seis mil, 

novecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), 

devidamente atualizado e, ainda, para CONDENAR a reclamada a pagar o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento, 

na forma da súmula 362 do E. STJ e juros moratórios de 1% ao mês a 

partir do evento lesivo, na forma do artigo 398 CC e Súmula 54 STJ, por 

consectário, DECLARO EXTINTO o feito com resolução de mérito, fulcrado 

no art. 487, I, do CPC/15. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, não havendo manifestação da parte interessada na execução 

da sentença, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-64.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

NABILA LUDWIG GUNSCH (ADVOGADO(A))

DILVO DARI GUNSCH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

SANTANDER FINANCIAMENTOS (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

S E N T E N Ç A Vistos. Dispenso o relatório em razão da disposição 

contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. A questão 

posta nos autos trata-se de matéria de direito e de fato, no entanto, 

nota-se que as provas coligidas delimitam a matéria, autorizando o 

julgamento antecipado do feito, na forma do art. 355, I, do CPC/15. Apenas 

para situar a questão, trata-se de ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica c/c indenização por danos morais com pedido de liminar, 

proposta por DILVO DARI GUNSCH em face de SANTANDER 

FINANCIAMENTOS, AYMORÉ CRÉDITOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS 

S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E PREV S/A. Alega o 

requerente que ao se dirigir a um comércio local foi avisado pelo atendente 

que constava em seu nome uma restrição de crédito promovida pelo 

reclamado Aymoré Créditos Financeiros. Sendo assim, ao buscar maiores 

informações sobre a negativação em seu nome, descobriu que se trata de 

uma restrição incluída pele parte reclamada no valor de R$ 78.126,69 

(setenta e oito mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), 

referente a um contrato de financiamento de veículo e um contrato de 

seguros, com data de inclusão em 05/03/2018. Alega desconhecer 

qualquer débito referente à inclusão feita pelas reclamadas, não havendo 

justificativa para a inscrição de seu nome junto aos cadastros de proteção 

ao crédito. Razão pela qual postula a declaração de inexistência da 

relação jurídica litigada, bem como indenização de cunho moral 

compensatório. Devidamente citado, o reclamado AYMORÉ CRÉDITOS 

FINANCEIROS E INVESTIMENTOS S.A. apresentou defesa, alegando a 

preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora ZURICH SANTANDER 

BRASIL SEGS E PREV S/A, ao argumento que a seguradora não possui 

responsabilidade pela transferência dos valores de vendas realizadas nas 

máquinas de cartão de débito e crédito, sendo esta responsabilidade de 

exclusividade do AYMORÉ, bem como pleiteia pela retificação do pólo 

passivo com a exclusão do reclamado Santander Financiamentos, eis que 

se trata de empresas do mesmo grupo econômico, no entanto com 

números de CNPJ distintos. No mérito, aduz o reclamado que não restou 

demonstrada a conduta indevida do banco, confessa que o contrato se 

deu por fraude, sendo a instituição financeira vítima, por culpa de 

terceiros, já que oficializou a contratação dos serviços dentro dos 

costumes do comércio, conferindo documentos, com a verificação e 

confirmação da identidade do contratante. Por outro lado, compulsando os 

autos verifica-se que a parte reclamada Aymoré Créditos Financeiros fora 

devidamente intimada para comparecer à sessão de conciliação, conforme 

consta em id n.º 13044731, mas não compareceu a audiência (termo em id 

n.º 13279421), fato que, nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95, importa 

na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante no 

pedido inicial. “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Além disso, as outras duas requeridas, 

mesmo devidamente citadas, não apresentaram defesa nos autos (id. 

13324501 e 13527141). Assim, DECRETO a revelia das reclamadas. 

Todavia, apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o 

julgamento antecipado da lide, conforme se verifica na parte final do 

referido artigo a revelia não implica na procedência total do pedido, por 

tratar-se de presunção relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é 

que se reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria 

de fato, excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste 

sentido: “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em 

face à revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento 

juiz (RSTJ 20/252, não conheceram, maioria)”. Inicialmente, por se tratar de 

matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, verifico que a ZURICH 

SANTANDER BRASIL SEGS E PREV S/A é parte legítima para ser 

demandada, pois consta expressamente a Seguradora no contrato juntado 

pelo reclamante. A seguradora tem a responsabilidade solidária, eis que 

não houve qualquer informação acerca dos termos pactuados entre as 

empresas, logo, todas as demandadas possuem relação de consumo por 

equiparação com o requerente, restando, pois, configurada a 

responsabilidade, também, da Seguradora. Nesse sentido, é o julgado do 

Tribunal de Justiça da Bahia, in verbis: APELAÇÕES CÍVEIS 

SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA GERADA PELA CO-RÉ 

FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A LOJA 

VENDEDORA E A FINANCEIRA. SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. 

CONTRATO FIRMADO SOMENTE EM DECORRÊNCIA DA COMPRA DE 

PRODUTO NA LOJA, FINANCIADA PELA LOSANGO LTDA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. TODAS AS 

DEMANDADAS POSSUEM RELAÇÃO JURÍDICA COM A REQUERENTE. 

APELAÇÕES DA ACIONADAS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Sustentou a primeira ré a impertinência de sua condenação 

em danos morais, eis que não foi ela que procedeu à negativação do nome 

da autora e sim a financeira, entretanto, resta descabida tal insurgência, 

vez que, a responsabilidade civil decorrente dos danos sofridos pelo 

consumidor deve ser imputada a todos os participantes da cadeia 

consumerista, não havendo que se falar na exclusão de um em razão da 
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culpa de outro, sendo, portanto, solidária, respondendo todos pelo valor 

da condenação. 2. Descabe a alegação da Seguradora de ausência de 

responsabilidade pela negativação do nome da acionante, posto que 

restou evidenciado que o seguro da garantia estendida somente fora 

contratado em decorrência da compra de produtos eletrodomésticos na 

loja da primeira ré, financiada pela segunda, não havendo qualquer 

informação à consumidora acerca dos termos pactuados entre as 

empresas, logo, todas a demandadas possuem relação jurídica com a 

requerente, restando, pois, configurada a também sua responsabilidade. 

(Classe: Apelação, Número do Processo: 0385891-78.2012.8.05.0001, 

Relator(a): Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara 

Cível, Publicado em: 02/03/2017 ). (Negritei). Posto, REJEITO a preliminar 

aventada pela reclamada. Outrossim, INDEFIRO o pedido de retificação do 

pólo passivo para excluir a empresa SANTANDER FINANCIAMENTOS do 

pólo passivo. Conforme entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, instituições 

financeiras integrantes do mesmo grupo econômico detém legitimidade 

passiva para as ações de responsabilidade civil e revisão contratual, ante 

a incidência da teoria da aparência e do disposto no artigo 28, § 2º, do 

Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, respectivamente: 

EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR 

REJEITADA - INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA 

SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A 

Corte local aplicou a teoria da aparência, entendendo pela legitimidade da 

instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico, 

posicionamento que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte 

Superior. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgRg no AREsp 141.432/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, 

DJe 14/05/2012). 2. A falta de demonstração da relação jurídica 

subjacente à cobrança atrai a procedência do pedido de declaração de 

inexistência do débito e, se esta cobrança originou inscrição restritiva de 

crédito, deve ser fixada indenização pelo dano moral causado. 2. 

Cuidando-se de inscrição ilegal em cadastro de entidades de proteção ao 

crédito, ou de devolução indevida de cheques, ou de protesto indevido de 

títulos, ou ainda de cobrança de valores sem respaldo negocial, a 

jurisprudência do eg. STJ vem se orientando pela fixação de valor não 

superior a 50 salários mínimos como expressãofinanceira do dano moral 

cabível em tais hipóteses. (Ap 149137/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 

22/06/2015). (Destaquei). AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TAXAS NOMINADAS 

TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO E RESSARCIMENTO 

DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. ILEGALIDADE. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em 

virtude do disposto no artigo 28, § 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor, mostra-se imperativo o reconhecimento da legitimidade do 

Banco Itaucard S/A para figurar no pólo passivo de ação de revisão 

contratual, tendo por objeto contrato celebrado com a instituição financeira 

Banco Itaú S/A, vez que se tratam de pessoas jurídicas integrantes do 

mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Ilegal a cobrança das taxas 

denominadas tarifa de cadastro, registro do contrato e ressarcimento de 

serviços de terceiros, exigidas por ocasião da celebração do contrato, 

porque caracteriza a transferência ao consumidor de encargo inerente à 

atividade bancária a ser suportado pela instituição financeira. 3. É cabível, 

no período de inadimplemento contratual, a cobrança de comissão de 

permanência, desde que não cumulada com juros de mora, multa e 

correção monetária e em valor não superior à soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato (Súmulas 30, 294, 296 

e 472 do STJ). 4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, recurso 

improvido. Por não haver arguição de preliminares e não visualizar 

questões de nulidade ou outras questões processuais pendentes de 

apreciação, passo à análise do mérito. O PONTO CONTROVERTIDO da 

demanda CINGE-SE na existência do débito motivo da negativação 

promovida no nome da parte reclamante. Isto porque resta incontroverso 

nos autos que o reclamante teve seu nome incluso nos cadastros de 

proteção ao crédito, e ainda, que a parte reclamada foi a responsável pela 

dita inclusão. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema 

criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo 

em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do 

CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Ainda, aplica-se ao 

caso sub judice também o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, 

sendo o autor consumidor por equiparação, transcrevo: “ Art. 17. Para os 

efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vitimas do 

evento.” Em se tratando de relação de consumo, o artigo 6º do mesmo 

diploma legal é claro ao prelecionar que, em casos como este em apreço, 

é aplicável o instituto da inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC). 

Isto porque o consumidor é parte mais frágil da respectiva relação 

consumerista, que terá dificuldade em provar as alegações, cabendo 

então, a reclamada trazer aos autos os documentos capazes de afastar 

sua responsabilidade, caso contrário, impõe-se a condenação da mesma. 

Feitas estas considerações, antes de qualquer outra digressão jurídica, 

ressalto que o caso sub judice exige do reclamante a denominada PROVA 

NEGATIVA, o que é praticamente impossível esta produzir, eis que, não 

tem a sua disposição os meios e recursos necessários. De outra banda 

temos a reclamada, que certamente terá mais facilidade em provar suas 

alegações, vez que, atua no mercado há anos e deve estar tecnicamente 

preparada para situações como a presente, sendo certo, que a inversão 

do ônus da prova é medida imperiosa. Ademais, verifico que no mérito, 

melhor sorte não assiste a parte reclamada, pois confessa que foi vítima 

de fraude. Ainda, certo é que, incumbe à empresa promovida adotar 

práticas para coibir fraudes, pesquisar a veracidade dos documentos, de 

forma a garantir a segurança na prestação do serviço ao consumidor. Não 

obstante, como o ônus da prova recaí sobre a reclamada, deveria essa 

refutar os documentos apresentados na exordial com a apresentação de 

contrato, cópia dos documentos pessoais do contratante, de comprovante 

de endereço, e assim por diante, mas nenhum documento foi juntado com 

a defesa, não passando esta de meras alegações. Sendo certo que a 

reclamada não se desincumbiu de provar o contrário do alegado, de que a 

negativação realizada era legitima, violando assim o disposto no artigo 

333, II do Código de Processo Civil. Logo, não há que se falar em 

responsabilidade do reclamante, nesse mesmo sentido a jurisprudência do 

E. Tribunal do Estado de Mato Grosso, tem se posicionado: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA INEXISTENTE - VALOR INDENIZATÓRIO – DANO MORAL – 

PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – VIABILIDADE – OBEDIÊNCIA A 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CARÁTER PEDAGÓGICO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO EM PARTE 

PROVIDO. Diante da comprovação da fraude e inexistência do débito, bem 

como da negativação indevida há o dever de indenizar. O valor a ser 

fixado em razão de dano moral deve respeitar determinados critérios, bem 

como observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de 

conter o caráter pedagógico, e arbitrar justa reparação, sem que isso se 

constitua enriquecimento sem causa. Para efeitos de revisão do valor 

arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior 

Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou 

exagerado. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável 

em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for 

exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, 

impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, 

Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

01/12/2015, DJe 15/12/2015). (Negritei). Somado: AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DÍVIDA INEXISTENTE – 

COBRANÇA – RISCO DE NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO – FRAUDE - DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E 

ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O 

descuido do réu quando da análise dos documentos pessoais do autor, 

não constatando a fraude que certamente lhe causa prejuízo, aliada a 

emissão de boletos, risco de negativação, além dos transtornos ínsitos à 

conduta negligente, têm aptidão para gerar o dever de indenizar.O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto.(Ap 130866/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 
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TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, 

Publicado no DJE 06/12/2017). (Negritei). Quanto a prova negativa a 

decisão referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, 

DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 

03/03/2010, Data da publicação no DJE 17/03/2010, dispõe a 

impossibilidade desta ser produzida pela autora, conforme ementa segue 

transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM 

PEDIDO DE LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO DE 

CRÉDITO - PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte 

ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do 

débito sob fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte 

adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. 

Não se pode exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). E 

ainda, em decisão mais recente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

assim entendeu: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PROTESTO DE DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA – 

RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de inexigibilidade do título 

protestado for a inexistência de relação jurídica subjacente à cártula, o 

pedido de suspensão do protesto deve ser submetido ao juiz da 

causa.“Tendo a parte ingressado com ação em que pleiteia o 

reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que nunca 

manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído seu 

nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013) 

Não há como desconsiderar o fato da reclamada não ter a cautela 

necessária e guardar o mínimo de documentos necessários para que 

alguém se torne cliente da mesma, cabe a esta se assegurar das medidas 

inerentes a sua atividade para não ver direito de outrem violado. O nosso 

ordenamento jurídico não autoriza a simples e pura imputação de um débito 

a uma pessoa, sem qualquer prova documental demonstrando como a 

dívida foi originada, exemplos são os entendimentos acima destacados, os 

quais emanam da mais recente jurisprudência de nossos Tribunais. Nem 

mesmo existe qualquer respaldo legal ao fato de uma empresa 

conceituada no mercado, com vasta experiência, não tomar as cautelas 

necessárias nas suas contratações. Sendo assim, tenho como 

INEXISTENTE o DÉBITO MOTIVO da NEGATIVAÇÃO existente no nome da 

parte requerente. Elucidado este importante ponto controvertido, faz-se 

possível a análise com maior segurança dos pleiteados danos morais. 

Anoto que o pedido de danos morais baseia-se no fato da reclamada ter 

imputado unilateralmente débito à parte autora, promovendo, descontos 

unilaterais em seus benefícios, gerando assim todos os danos inerentes 

ao impedimento creditício. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe que em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa, in verbis: “Art. 14. O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 

os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

sequência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, o 

reclamante comprovou que a reclamada incluiu seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito que conforme mencionado é inexistente. 

De outra banda, cumpria a reclamada ônus da prova acerca da efetiva 

contratação dos serviços bancários, porém, esta não se desincumbiu do 

ônus que lhe competia, restando devido o acolhimento dos invocados 

danos morais. Salienta-se que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pelo 

reclamante, vez que a reclamada responde objetivamente pelos danos 

causados. Em tais casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no 

sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral 

opera-se por força do simples fato da violação (dano in re ipsa). 

Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não 

havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os 

pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil (nexo de 

causalidade). Primorosas são as lições de Sérgio Cavalieri Filho neste 

ponto: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a 

prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios 

utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo 

até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

não restam dúvidas de que o reclamante tenha sofrido o aludido dano 

moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor da 

condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não 

existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano 

sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz 

de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para 

o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos 

como esse no futuro. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, considerando ainda o período que perdurou a 

anotação em nome da parte requerente, tem-se que a condenação abaixo 

fixada se não consegue reverter à situação do requerente ao “status quo 

ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente 

reclamação formulada por DILVO DARI GUNSCH em face de 

FINANCIAMENTOS, AYMORÉ CRÉDITOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS 

S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGS E PREV S/A, para fins de 

CONFIRMAR a liminar deferida em ID n.º 12535356, e assim, DECLARAR 

como INEXISTENTE do contrato nº 00000020027632919000, que deu azo a 

negativação do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito e, 

CONDENAR de forma solidaria as reclamadas a pagarem o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento, na forma 

da súmula 362 do E. STJ e juros moratórios de 1% ao mês a partir do 

evento lesivo (05/03/2018), na forma do artigo 398 CC e Súmula 54 STJ, 

por consectário, DECLARO EXTINTO o feito com resolução de mérito, 

fulcrado no art. 487, I, do CPC/15. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, não havendo manifestação da parte 

interessada na execução da sentença, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-60.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

KELI DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

S E N T E N Ç A Vistos. Dispenso o relatório em razão da disposição 

contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC/15, não 

havendo, s.m.j., a necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará 
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antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...)” 

Apenas para situar a questão, trata-se de ação de anulação de negócio 

jurídico c/c indenização por danos morais c/c pedido de liminar, proposta 

por Keli da Rocha em face do Banco Pan S/A. Alega a requerente que há 

alguns anos firmou contrato de empréstimo consignado para desconto em 

folha de pagamento junto ao banco requerido, momento em que a 

reclamante foi informada que teria direito a receber um cartão de crédito, 

mas que sua utilização estava vinculada ao desbloqueio do mesmo. Aduz 

o reclamante que nunca quis e nem solicitou o cartão de crédito do 

reclamado, consequentemente jamais utilizou o referido cartão. Segue 

alegando, que desde o mês de julho 2013 vem sendo realizado desconto, 

indevidos, de valores variáveis na sua folha de pagamento, referentes à 

utilização de cartão de crédito. Razão pela qual postula a anulação do 

negócio firmado na modalidade cartão de crédito, bem como a restituição 

em dobro dos valores descontados indevidamente na sua folha de 

pagamento, por fim, pleiteia a indenização de cunho moral compensatório. 

Devidamente citado, o reclamado apresentou defesa, alegando 

preliminarmente a impugnação à gratuidade de justiça, ao argumento que a 

reclamante não comprovou sua hipossuficiência financeira, bem como 

alega a prescrição da pretensão de reparação civil como prejudicial de 

mérito. No mérito, afirma que o reclamante manteve relacionamento com o 

Banco reclamado através de utilização do serviço de cartão de crédito 

consignado nº 4218XXXXXXXX7021, em 05/05/2006, mediante convênio 

para consignação em folha de pagamento, sendo os descontos em folha 

referentes ao valor mínimo informado na fatura do cartão de crédito, 

totalmente devidos pela contratação mediante instrumento particular 

devidamente assinado, pleiteando, por fim, a improcedência total dos 

pedidos formulados pela reclamante. De início, com relação à impugnação 

ao pedido de justiça gratuita, como se sabe, em sede de Juizados 

Especiais inexiste custas ou despesas processuais em sede de primeiro 

grau (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/1995), portanto, o pedido de justiça 

gratuita é analisado por ocasião da interposição de eventual recurso 

inominado. Ademais, não foi arguida qualquer tese jurídica que torne 

inidônea a afirmação de suficiência financeira da parte reclamante, ônus 

que cabe à reclamada, e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 99 do 

CPC. Diante disso, rejeito a preliminar. Por outro lado, no que tange a 

prejudicial de mérito arguida pelo reclamado, ante a prescrição da 

pretensão da reparação civil, aplica-se o prazo prescricional trienal às 

ações de pretensão de reparação civil, bem como aquelas com pretensão 

de ressarcimento de enriquecimento sem causa, com fulcro no art. 206, § 

3º, IV, do Código Civil, que é o caso em questão. Nesses termos, cito 

julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, in 

verbis: CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE 

MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE 

CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR 

MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA (CC, Art. 206, §3º, IV). 

RECURSO IMPROVIDO. I. Violado o direito nasce para o titular a pretensão 

(CC, Art. 189). II. De início, importante destacar que a pretensão da 

recorrente está pautada na restituição de quantia paga indevidamente, sob 

o fundamento de abusividade na cobrança estabelecida em contrato de 

cartão de crédito com reserva de margem consignável, cuja aparência era 

de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento. III. Nesse 

ponto, consoante o extrato colacionado (ID. 3765879), infere-se que o 

desconto mensal em folha de pagamento (no importe de R$ 50,70), 

concernente ao alegado empréstimo, teve início em 13.3.2007 e término em 

17.2.2012. IV. Desse modo, a incidência da prescrição trienal sobre a 

pretensão de restituição dos valores pagos é medida que se impõe, 

porquanto se trata de enriquecimento sem causa da parte ré (CC, Art. 206, 

§3º, IV). V. No presente caso, a pretensão da parte autora (restituição da 

quantia paga, sob o fundamento de enriquecimento ilícito da recorrida) 

está fulminada pelo prazo prescricional, tendo em vista que o pagamento 

da última parcela se efetivou em 17.2.2012 e o ajuizamento da demanda 

ocorreu somente em 9.11.2017. VI. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 

46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. 

Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3º). 

(Negritei) Assim, a incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de 

restituição dos valores pagos é medida que se impõe, porquanto se trata 

de enriquecimento sem causa da parte ré. No presente caso, a pretensão 

da parte reclamante, em ser restituída pela quantia paga, sob o 

fundamento de enriquecimento ilícito da reclamada, está fulminada pelo 

prazo prescricional, tendo em vista que segundo a reclamante os 

descontos iniciaram-se em julho de 2013 e o ajuizamento da demanda 

ocorreu somente em 16/07/2018. Dessa forma, ACOLHO a prejudicial de 

mérito arguida, para declarar prescritas as parcelas descontadas da folha 

de pagamento da reclamante até 07/2015. Passa-se ao julgamento 

meritório, ocasião em que será melhor deliberada a alegada inexistência de 

dano ou evento danoso, tal como suscitado pelo reclamado. O PONTO 

CONTROVERTIDO da demanda CINGE-SE na existência da contratação do 

cartão de crédito consignado pela parte reclamante. Isto porque, resta 

incontroverso nos autos que as partes possuem uma relação jurídica. Pois 

bem. Analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, 

verifico ser o caso de improcedência dos pedidos formulados na petição 

inicial. De proêmio, é necessário esclarecer que é totalmente distinta a 

forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do 

contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto 

naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na 

folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem 

de 10% do valor da fatura. Vale dizer, os descontos na folha de 

pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao 

pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do 

valor da fatura que chega mensalmente em sua residência ou quando tal 

hipótese não ocorrer, procurar pessoalmente qualquer agência bancária 

da instituição financeira Recorrente, como também utilizar dos serviços 

online. Ademais, cabe assinalar que ainda que não entregue o cartão de 

crédito (plástico), restou incontroverso nos autos que o consumidor teve 

acesso ao serviço contratado, consoante contrato carreado aos autos 

pela reclamada. Nesse contexto, em exame das provas colacionadas aos 

autos, constata-se com clareza a indicação do cartão de crédito no 

contrato colacionado pela instituição financeira e sua plena aceitação pelo 

consumidor, não havendo qualquer outro elemento probatório que possa 

fragilizar o seu expresso consentimento na contratação do referido 

serviço, desde o ano de 2006. Nesse sentido, há entendimentos 

jurisprudenciais em julgamento de casos análogos nos Superiores 

Tribunais de Justiça, vejamos: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL AFASTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA 

DE CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO 

SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. De proêmio, insta 

consignar que não há se falar em incompetência do juizado especial em 

razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, porquanto o 

conjunto probatório colacionado aos autos autoriza a conclusão de que 

houve relação contratual firmada entre as partes.2. Cuida-se de ação 

indenizatória em que o Recorrido postula indenização por danos morais e 

materiais, ao argumento de que teria sido surpreendido com descontos 

indevidos no seu contracheque, referente a serviço de empréstimo 

consignado mediante cartão de crédito não contratado. 3. Caso em que a 

instituição financeira Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao 

provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos 

o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e 

Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, devidamente 

assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do 

Código de Defesa do Consumidor.4. Havendo contrato nos autos com 

informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro 

elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, 

presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 

e 70036689248).5. Reconhecida a existência da contratação e a 

legalidade dos descontos, não há se falar em conduta ilícita da instituição 

financeira a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais.6. 

Sentença reformada.7. Recurso conhecido e provido. (Recurso Inominado: 

1001869-91.2017.8.11.0037 Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018). (Negritei). RESPONSABILIDADE CIVIL. 

DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO FIRMADO PELA PARTE 

AUTORA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DO CRÉDITO. 

CONDUTA LÍCITA. DÉBITO EXISTENTE. A prova constante dos autos 

demonstra que a parte autora firmou contrato de cartão de crédito com a 
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instituição bancária demandada e, não pagando a dívida, teve seu nome 

licitamente inscrito em bancos de dados de informações creditícias. Apelo 

não provido. (Apelação Cível Nº 70078604709, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 

30/08/2018). (Negriti). APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 

-DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Age no exercício 

regular de direito o credor que efetua descontos no contracheque do 

devedor, com base em contrato de cartão de crédito consignado, quando 

existente o débito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.079632-0/001, 

Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

23/11/0017, publicação da súmula em 29/11/2017). (Negritei). Logo, dada a 

previsão contratual do empréstimo consignado juntamente com o cartão de 

crédito, não há qualquer ilegalidade na sua cobrança. Necessário se faz 

enfatizar que o fato do empréstimo ter sido realizado na modalidade 

“cartão de crédito” somente altera o perfil da dívida, eis que o adquirente 

amortiza um valor muito baixo, tornando extenso o prazo de quitação. Por 

outro lado, caso o consumidor contratasse um empréstimo e pagasse um 

valor maior que o mínimo da fatura, reduziria o prazo para quitação integral 

do débito, livrando-se dos encargos contratuais. Importante destacar, que 

os holerites acostados na própria petição inicial são de descontos 

iniciados no ano de 2013, ou seja, há cerca de 5 (cinco) anos, e sendo a 

reclamante funcionária pública estadual, não se tratando de pessoa leiga 

ou analfabeta, é um tanto quanto incomum ter demorado tantos anos para 

notar os descontos de valores consideráveis na sua folha de pagamento. 

Observando os documentos colacionados pelo demandado, dentre eles o 

contrato firmado entre as partes, restou comprovado que o negócio 

jurídico firmado diz respeito a um serviço de cartão de crédito, com 

autorização para pagamento parcial (o chamado "pagamento mínimo") dos 

débitos mediante consignação em folha de pagamento. A responsabilidade 

objetiva do fornecedor, na esfera do direito consumerista, não desobriga a 

demonstração dos outros pressupostos da responsabilidade civil, como o 

ato ilícito e o dano. Destarte, restando demonstrada a contratação, não há 

se falar em cobrança ilegal e anulação de relação jurídica. Outrossim, no 

que se refere ao dano moral, reconhecida a existência de contratação e a 

legalidade dos descontos, não há se falar em conduta ilícita do reclamado 

a justificar a indenização sob esta rubrica. DISPOSITIVO “Ex positis”, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, revogo a tutela de urgência outrora deferida (id. 14307710). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, não 

havendo manifestação da parte interessada na execução da sentença, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-59.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

SENTENÇA Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por BRAZ RIBEIRO DA SILVA, em face de PAULO RICARDO 

DIAS, objetivando o recebimento do débito referente a venda de uma égua 

e um filhote, no qual ficou acordado que o reclamado pagaria a quantia de 

R$ 1.450,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta reais) no prazo de 10 

(dez) dias, acostando o reclamante na exordial cópia do boletim de 

ocorrência registrado. Compulsando os autos verifica-se que a parte 

reclamada foi devidamente citada dos termos da presente ação, bem como 

intimada para comparecer à sessão de conciliação, conforme consta em id 

n.º15056765. Contudo, a parte reclamada não compareceu a audiência 

conciliatória (termo em id n.º 15700667), fato que, nos termos do artigo 20 

da Lei 9099/95, importa na presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte reclamante no pedido inicial. “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Portanto, DECRETO a 

REVELIA da parte reclamada, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimada, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide, 

conforme se verifica na parte final do referido artigo a revelia não implica 

na procedência total do pedido, por tratar-se de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, bem como pelo reclamante se tratar de pessoa humilde, pois 

tudo indica que o contrato de compra e venda em questão foi realizado de 

forma verbal, considerando, ainda, o Boletim de Ocorrência registrado pelo 

reclamante,entendo que a demanda deve ser julgada procedente. À vista 

de tais fatos, a procedência do pedido é medida imperiosa. Dispositivo “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda 

proposta por BRAZ RIBEIRO DA SILVA em face de PAULO RICARDO 

DIAS, para fins CONDENAR o reclamado ao pagamento da quantia de 

1.450,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta reais), corrigido 

monetariamente a partir do efetivo prejuízo (Súm. 43 do STJ), com juros de 

1% a.m. a partir contados a partir do vencimento, e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000095-46.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

S E N T E N Ç A Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO A presente execução foi ajuizada 

pela parte Requerente em face do ESTADO DO MATO GROSSO, visando a 

execução de honorários advocatícios decorrentes da atuação da parte 

exequente como Defensor Dativo. No entanto, conforme certidão acostada 

aos autos, a parte exequente - devidamente intimada - não apresentou na 

Secretaria desta Vara a(s) respectiva(s) certidão(ões) circunstanciada(s) 

de honorários advocatícios, sendo este documento indispensável ao 

regular prosseguimento do processo. Com efeito, quedando-se inerte a 

parte exequente quanto a tal diligência, a extinção do processo sem 

resolução do mérito é medida que se impõe. III- DO DISPOSITIVO Ante o 

exposto, forte em tais fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Arquivem-se os autos, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intimem-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000126-66.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

S E N T E N Ç A Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da 
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Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO A presente execução foi ajuizada 

pela parte Requerente em face do ESTADO DO MATO GROSSO, visando a 

execução de honorários advocatícios decorrentes da atuação da parte 

exequente como Defensor Dativo. No entanto, conforme certidão acostada 

aos autos, a parte exequente - devidamente intimada - não apresentou na 

Secretaria desta Vara a(s) respectiva(s) certidão(ões) circunstanciada(s) 

de honorários advocatícios, sendo este documento indispensável ao 

regular prosseguimento do processo. Com efeito, quedando-se inerte a 

parte exequente quanto a tal diligência, a extinção do processo sem 

resolução do mérito é medida que se impõe. III- DO DISPOSITIVO Ante o 

exposto, forte em tais fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Arquivem-se os autos, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intimem-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000108-45.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

S E N T E N Ç A Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO A presente execução foi ajuizada 

pela parte Requerente em face do ESTADO DO MATO GROSSO, visando a 

execução de honorários advocatícios decorrentes da atuação da parte 

exequente como Defensor Dativo. No entanto, conforme certidão acostada 

aos autos, a parte exequente - devidamente intimada - não apresentou na 

Secretaria desta Vara a(s) respectiva(s) certidão(ões) circunstanciada(s) 

de honorários advocatícios, sendo este documento indispensável ao 

regular prosseguimento do processo. Com efeito, quedando-se inerte a 

parte exequente quanto a tal diligência, a extinção do processo sem 

resolução do mérito é medida que se impõe. III- DO DISPOSITIVO Ante o 

exposto, forte em tais fundamentos, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Arquivem-se os autos, com as devidas baixas. 

Publique-se. Intimem-se. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em 

Cumulação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-74.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BOBBI (REQUERENTE)

THAIS MACHADO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

PATRICIA QUESSADA MILAN (ADVOGADO(A))

THAYLLA KAOANY SENA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS S E N T E N Ç A Vistos. 

Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e decido. A questão posta nos autos trata-se de 

matéria de direito e de fato, no entanto, nota-se que as provas coligidas 

delimitam a matéria, autorizando o julgamento antecipado do feito, na forma 

do art. 355, I, do CPC/15. Apenas para situar a questão, trata-se de Tutela 

Provisória Antecipada em Caráter Antecedente-Sustação de Protesto, em 

que o reclamante alega que comprou, em março de 2016, um trator 

agrícola da requerida, o qual apresentou problemas no dia 06 de janeiro de 

2017, e para realizar a manutenção do veículo o requerente aduz ter se 

dirigido até a requerida, manutenção que lhe custou 23.374,80 (vinte e três 

mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos). Segue alegando 

que para realizar o pagamento do conserto o requerente utilizou duas 

cártulas de cheque do Banco Sicredi, no valor de R$ 11.496,00 (onze mil 

quatrocentos e noventa e seis reais), a serem descontados, 

respectivamente, no dia 26/01/2017 e 26/02/2017, mas no dia 17/01/2017, 

foi surpreendido em sua residência com o cumprimento de um mandado de 

busca e apreensão do trator em questão. Aduz, ainda, que em razão do 

desacordo comercial, em 23/01/2017, o reclamante solicitou perante o 

banco Sicredi a baixa/cancelamento dos cheques utilizados no pagamento 

do trator, mas no dia 22/06/2017 o reclamante foi intimado do protesto no 

cartório extrajudicial dos referidos cheques. Razão pela qual postula 

liminarmente a sustação/suspensão do protesto. A petição inicial foi 

aditada pelo reclamante, na qual ele pleiteou a anulação do débito 

referente ao valor de R$ 23.374,80 e a devolução das cártulas. 

Devidamente citado, o reclamado apresentou defesa, alegando 

preliminarmente a incompetência do Juizado Especial Cível, fundamentando 

que o reclamante pretende discutir o contrato de compra e venda firmado 

entre as partes, portanto, o valor da causa seria R$ 320.000,00 (trezentos 

e vinte mil), valor que ultrapassa o teto do Juizado Especial Cível. No 

mérito, alega o exercício regular de um direito, pois estando o autor em 

inadimplência, o credor está autorizado a incluir o seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por fim, o reclamado realiza pedido contraposto, 

pleiteando pela devolução de grade arador que o reclamante não pagou, a 

qual faz parte do contrato em discussão, bem como o pagamento do 

conserto realizado no trator agrícola. Além disso, pleiteia, ainda, que o 

valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pago pelo reclamante, fique 

retido a título de compensação pelas 1.200 (hum mil e duzentas) horas que 

o reclamante trabalhou com o veículo. Inicialmente, no que tange a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, arguida pelo 

reclamado, esta não merece prosperar, vez que o reclamante deixou claro 

que sua pretensão com a presente ação limita-se a 

suspensão/cancelamento do protesto dos cheques utilizados para o 

pagamento da manutenção realizada no trator agrícola, no valor de R$ 

22.992,00 (vinte e dois mil novecentos e noventa e dois reais), valor este 

que não ultrapassa o teto do Juizado Especial Cível. Assim, REJEITO a 

preliminar arguida pela parte reclamada. Com efeito, não havendo 

necessidade de maior dilação probatória, e não constando outras 

preliminares, bem como questões de nulidades pendentes de deliberação, 

passa-se ao julgamento meritório, ocasião em que será melhor deliberada 

a alegada existência do débito que ensejou o protesto em questão, tal 

como suscitado pelo reclamado. O PONTO CONTROVERTIDO da demanda 

CINGE-SE na existência da dívida referente ao conserto do trator agrícola 

comprado da reclamada. Pois bem, em que pese às alegações da parte 

autora, tem-se que estas não merecem guarida, tal como se passa a 

demonstrar. É incontroverso nos autos que o requerente realizou a 

manutenção do trator agrícola no estabelecimento da reclamada, bem 

como que entregou os cheques do Banco Sicredi (cheques nº 370 e 371), 

no valor de R$ 11.496,40 (onze mil quatrocentos e noventa e seis reais) 

cada, a serem descontados, respectivamente, no dia 26/01/2017 e 

26/02/2017, e que solicitou perante o citado banco a baixa/cancelamento 

dos cheques utilizados no pagamento da manutenção, portanto, é licita a 

atitude do reclamado em realizar o protesto dos referidos cheques. 

Verifica-se que o reclamante deixou claro que pretende com presente 

ação, apenas e tão somente, a declaração de inexistência do débito com 

relação à manutenção do trator agrícola, a fim de que seja 

suspenso/cancelado o protesto dos cheques utilizados para o pagamento. 

Desse modo, não há que se discutir o contrato de compra e venda do 

mencionado trator, se existiu ou não evicção, pois como informado pelo 

próprio reclamante tal questão esta sendo discutida em ação própria 

ajuizada na justiça comum, portanto, a presente demanda limita-se a 

existência da dívida originada da manutenção do bem em discussão. 

Sendo assim, tem-se que o protesto por si só não se reveste de ilicitude, 

até mesmo porque, a parte reclamante admite que houve a prestação de 

serviço de manutenção pelo reclamado, bem como que ela solicitou a 

baixa/cancelamento dos cheques utilizados no pagamento do serviço em 

questão. Logo, sendo existente a dívida, não há que se falar em anulação 

do débito, conforme entendimento que segue abaixo colacionado: AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL REGULARIZADA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA 

POR DÍVIDA EXISTENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PEDIDO 

IMPROCEDENTE. - Regularizada a representação processual do banco 

requerido no andamento do feito, cujo direito lhe é conferido pelo art. 13 do 

Código de Processo Civil, resta afastada a irregularidade apontada. - Lícita 

a conduta do banco requerido ao incluir o nome da autora nos cadastros 

de restrição ao crédito, por motivo de dívida contratada e não quitada, 

conforme documentos juntados coma defesa, tendo ele agido no exercício 

regular do seu direito. (TJ-MG - AC: 10313110009344001 MG , Relator: 

Batista de Abreu, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras Cíveis / 16ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2014, undefined). Soma-se: 
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PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PRELIMINAR. DA AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. REJEITADA. 

MÉRITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR/APELANTE. DÍVIDA 

EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AFASTADO O DEVER DE 

INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exordial é clara 

no sentido de que o apelante teria sido negativado indevidamente, o que 

lhe teria gerado danos morais. Extrai-se, sem qualquer dúvida nesse 

sentido, quais as razões que levaram ao pedido contido na presente. 2. 

Ao tempo da negativação do nome do autor, a dívida, de fato, existia junto 

à instituição financeira. 3. Inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o 

pagamento da indenização requerida. 4. Recurso conhecido e desprovido. 

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima 

indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da 

ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de 

votos, conhecer do presente recurso para negar-lhe provimento, nos 

termos do voto proferido pelo E. Relator. (TJ-ES - AC: 24080138910 ES 

24080138910, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data 

de Julgamento: 20/09/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/10/2011, undefined). Dessa forma, a manutenção 

discussão poderia ter sido realizada por qualquer outra empresa, se o 

serviço foi prestado, resta injustificável a inexistência do pagamento pelos 

motivos apresentados na petição inicial, não se visualiza a possibilidade 

da pleiteada anulação do débito que o requerente aduz ser inexistente, 

sendo a improcedência da demanda medida imperiosa. DISPOSITIVO “Ex 

positis”, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e de 

outro modo, JULGO PROCEDENTE o pedido CONTRAPOSTO formulado 

pelo requerido em contestação, para fins de CONDENAR o RECLAMANTE 

ao pagamento em favor da requerida, da soma de R$22.992,00 (vinte e 

dois mil novecentos e noventa e dois reais) devidamente atualizado. Por 

consectário, com arrimo nos fundamentos supra, JULGO IMPROCEDENTES 

os demais pedidos contrapostos formulado pela parte reclamada em face 

da parte reclamante. EXTINGO O PROCESSO com julgamento do mérito nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Outrossim, revogo a 

tutela de urgência outrora deferida. Deixo de condenar a reclamante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-70.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES (ADVOGADO(A))

ELIVALDO ANUNCIADO DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

SENTENÇA Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que iniciada a fase 

de execução do julgado, o executado procedeu com o pagamento da 

condenação, consoante comprovante aportado aos autos (id 15858758). 

Instada a se manifestar, a autora pugnou pelo levantamento dos valores, 

informando a conta para transferência (id 15869672) Considerando que o 

valor depositado nos autos satisfaz integralmente o débito perseguido na 

presente execução, resta-me extinguir o feito, ante a satisfação da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

exequente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135794 Nr: 2047-54.2016.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFW, HFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise de Olivera - 

OAB:21304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que na oralidade agendada somente a parte autora e 

sua Advogada se fizeram presentes, muito embora a parte requerida 

tenha sido devidamente citada/intimada, conforme certidões de fls. 50 e 53 

. Assim, devolvo os autos à Segunda Vara para integral cumprimento da 

decisão de fls. 18/19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146353 Nr: 2731-08.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleidimárcia Setúbal Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33453 Nr: 2175-50.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Regina da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Latufe Carnevale 

Tufaile - OAB:260590/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 
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honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização do médico perito, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 45 (quarenta 

e cinco dias) dias, cujo inicio ficará por conta das providencias ora 

mencionadas, ocorrendo de imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.O perito deve ser advertido para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.O Perito deverá informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se o perito para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Deixo para marcar audiência de 

instrução e julgamento, se for necessária, para o momento oportuno, após 

a conclusão dos trabalhos periciais.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45481 Nr: 1738-67.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Fiorucci, Marli Feltrin Fiorucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Taufick Tauil, Orivaldo Ferrari de 

Oliveira, Gilberto Luiz de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Duarte de Freitas - 

OAB:OAB/SP n°20981E, Carlos Augusto Joviliano - OAB:OAB/MG 

98.120, Daniela Nicoleto e Melo - OAB:OAB/SP n° 145.8, LUIZ 

FERNANDO DE FELICIO - OAB:122.421, Luiz Henrique Vanzo de 

Barros - OAB:150564, Ravenna de Oliveira Tosta - OAB:OAB/SP n° 

382.3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que foi expedido Carta Precatória para cumprimento da 

decisão judicial deferida no Juízo de Londrina/PR, devendo a parte Autora 

providênciar as diligências necessárias ao seu cumprimento naquelo 

Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138597 Nr: 1605-54.2017.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAdS, NAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro em parte o pedid31de fl. 31, eis que a pesquisa do endereço do 

requerido se fará junto aos Órgãos conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 Intime-se a parte autora, através de sua Causídica, para requerer o que 

entender de direito.

 Cumpra-se, em gabinete.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139415 Nr: 2067-11.2017.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TdSA, DLdSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro em parte o pedido de fl. 29, eis que a pesquisa do endereço do 

requerido se fará junto aos Órgãos conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 Intime-se a parte autora, através de sua Causídica, para requerer o que 

entender de direito.

 Cumpra-se, em gabinete.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143676 Nr: 1095-07.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Moreira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de ação para a concessão do benefício 

previdenciário do salário maternidade rural proposta por Rosana Moreira 

Nunes em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação, 

alegando a ausência de preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício pleiteado (fls. 12/19). Impugnação a contestação 

às fls. 20/24.E os autos vieram conclusos.Decido. No tocante a prejudicial 

de mérito arguida pela autarquia requerida, cumpre ressaltar que nas 

relações previdenciárias progressivas a incidência do prazo prescricional 

não fulmina o fundo do direito. O direito ao benefício previdenciário em si 

não prescreve, mas tão somente as prestações não reclamadas no lapso 

de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do 

beneficiário, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. 

Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ. Assim, não havendo preliminares 

ou outras questões prejudiciais de mérito, reputo saneado o feito, nos 

termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. Fixo como pontos 

controvertidos a comprovação do preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício previdenciário do salário maternidade, 

quais seja, o efetivo exercício de atividade rural pela autora (qualidade de 

segurada especial) e o cumprimento da carência exigida. Considerando 

que houve o requerimento de produção de prova oral na inicial e 

contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

17/04/2019 as 16:20 hrs (MT). Intime-se a causídica da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o rol de testemunhas que 

pretende ouvir na audiência.Deve ainda ser advertida para que proceda 

em conformidade com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de 

Processo Civil, cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada. Intime-se a 

autora pessoalmente da data designada, nos termos do artigo 385 do CPC. 

Intime-se a Autarquia requerida da data da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40893 Nr: 3003-41.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorival Jose dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Designada data para a perícia médica, o oficial de justiça não 

encontrou o autor no endereço declinado nos autos para intimação (fl. 68). 

Com a comunicação de que o periciado não compareceu na data e local 

marcado para a perícia (fl. 65), seguiu-se petitório informando o novo 

endereço do autor (fl. 66). Pois bem. Considerando ser imprescindível a 

realização de prova médica pericial no presente feito, NOMEIO o médico 

perito Dr. Raony Almeida Barroso (CRM 9626/MT), atuante no município de 
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Alto Boa Vista/MT, para realizar a perícia médica, que para o desempenho 

de sua função poderá se utilizar de todos os meios necessários e instruir 

o laudo com exames e quaisquer peças que entender pertinentes.Com a 

vinda aos autos da informação, intimem-se a autarquia ré, o (a) 

procurador (a) da parte autora, bem como a parte requerente da data 

designada para a realização da perícia, sob pena de preclusão da prova. 

Consigne que o periciando deverá comparecer ao ato acompanhado de 

exames e atestados médicos atualizados. Atente-se a Serventia para o 

novo endereço do autor declinado nos autos à fl. 66. Intime-se o perito 

para desempenhar o encargo, com as advertências legais dos artigos 157 

e 158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 

24 da Resolução 305/2014 – CJF. Com a juntada do laudo nos autos, 

intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes 

sem pedido de complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142406 Nr: 386-69.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Biondo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a manifestação de fls. 35/36, deixo de designar nova tentativa de 

conciliação nos presentes autos.

Dessa forma, considerando que fora apresentado novo endereço da parte 

requerida às fls. 37, determino sua citação para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, ser 

considerada revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor.

Após, intime-se a parte autora para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, apresente impugnação.

 Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17926 Nr: 795-60.2009.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Wanderley Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Às fls. 230/231 foi comunicado nos autos os depósitos dos valores.

 Considerando que a procuradora da parte autora juntou aos autos o 

contrato de honorários advocatícios (fl. 236), defiro o pedido de expedição 

de alvará em seu favor sobre 50% do valor das parcelas atrasadas a 

título de honorários contratuais, bem como o alvará referente aos 

honorários de sucumbência, mediante transferência eletrônica dos valores 

depositados para a conta de titularidade da causídica indicada às fls. 

232/235 (letras “b” e “c”).

 Assim, nos termos do artigo 906, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, expeçam-se alvarás de transferência eletrônica de valores para as 

contas bancárias declinadas às fls. 232/235, separadamente, referente a 

50% do valor principal (R$ 23.491,28) devido a parte autora/exequente, 

bem como o percentual de 50% do valor principal (R$ 23.491,28) a título de 

honorários contratuais e o relativo aos honorários sucumbenciais em 

favor da causídica Dra. Aparecida Voine de Souza Neri.

 Após, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42868 Nr: 143-33.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Araújo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 No Ofício n.º 1702 do TRF da 1.ª Região foi informado sobre as novas 

regras para fins de formalização da requisição de pagamento e a 

necessidade de ajuste às novas exigências da Resolução 458/2017 no 

preenchimento do ofício requisitório (fl. 57/59).

 Diante das inconsistências no preenchimento, a RPV referente aos 

honorários advocatícios sucumbenciais foi devolvida.

 Com isso, expeça-se nova RPV relativa aos honorários advocatícios 

sucumbenciais, atendendo ao disposto no Ofício de fl. 57.

 Após, comprovado o depósito, expeça-se o respectivo alvará para 

levantamento do valor.

Em contínuo, tornem conclusos para extinção.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32104 Nr: 734-34.2011.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte autora apresentou requerimento de cumprimento de sentença, 

trazendo o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

100/102).

 Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se o INSS, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução.

 Havendo impugnação a execução, intime-se a parte exequente para, 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, caso contrário, tornem-me os 

autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13162 Nr: 1569-95.2006.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abrão Fabiano Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença oposta, e 

homologo os cálculos às fls. 199/200, mantendo-se íntegro o processo 

executivo. Nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, 

expeçam-se Requisições de Pequeno Valor (RPV), separadamente, 

referente ao valor principal – parcelas atrasadas em favor do 

autor/exequente, e o destinado a advogada a título de honorários 

sucumbenciais, consoante planilha de cálculo de fls. 199/200. Comunicado 

nos autos o depósito, expeçam-se alvarás eletrônicos para levantamento 

dos valores

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143622 Nr: 1062-17.2018.811.0017
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdM, MMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro em parte o pedido de fl. 26, eis que a pesquisa do endereço da 

parte requerida se fará junto aos Órgãos conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 Intime-se a parte autora, através da Defensoria Pública, para requerer o 

que entender de direito.

 Cumpra-se, em gabinete.

 Intime-se.

 Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59176 Nr: 1384-56.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Maconhão Ortiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 59176

 Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 12/03/2019, às 15h10min.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58932 Nr: 1174-05.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 58932

 Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 12/03/2019, às 13h50min.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59811 Nr: 209-90.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cézar Ferreira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 59811

 Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 26/03/2019, às 15h00min.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59740 Nr: 160-49.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Henrique Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 PROCESSO/CÓD. Nº 59740

 Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 26/03/2019, às 13h00min.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60437 Nr: 628-13.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 60437Vistos, (...):Em termos bem esquemáticos, há 

consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido 

em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação 

consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, 

mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro 

e fração.(Tratado de Direito Penal, parte geral 1. São Paulo:Saraiva, 

2012).Destarte, impossível aplicar o princípio da consunção in casu, pois 

os crimes de ameaça e lesão corporal, pelo que consta até o presente 

momento, foram praticados por desígnios autônomos, independentes, não 

se constituindo a conduta de um como meio necessário ou etapa de 

preparação/execução do outro.Outrossim, a preliminar aventada 

confunde-se com o mérito da causa, assim, deverá provar durante a 

instrução processual o liame entre as condutas a acarretar a 

absorção.Nesse sentido, tenho que os argumentos lançados em resposta 

à acusação demonstram-se insuficientes para ilidir a opinio delicti, 

portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a preliminar suscitada.Por fim, 

dou regular prosseguimento ao feito.Nos termos do art. 399 do Código de 

Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 
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26/03/2019, às 14h10min.Acaso algumas das testemunhas arroladas 

residam em outra Comarca, deprequem-se a realização de suas 

oitivas.Intimem-se o acusado, seu defensor e as testemunhas.Ciência ao 

Ministério Público.Expeça-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 

2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59893 Nr: 270-48.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 PROCESSO/CÓD. Nº 59893

 Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 26/03/2019, às 13h30min.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57387 Nr: 41-25.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 57387

 Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 09/04/2019, às 15h00min.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57535 Nr: 150-39.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 PROCESSO/CÓD. Nº 57535

 Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 09/04/2019, às 14h30min.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 19 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57527 Nr: 143-47.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZÉIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Antonio Gonçalves 

Junior - OAB:24346-O

 PROCESSO/CÓD. Nº 57527

 Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 09/04/2019, às 13h30min.

Intimem-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 25 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 57535 Nr: 150-39.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 57535

Vistos etc.

Considerando que o acusado Merquiades Martins da Silva citado (fl. 62), 

declarando não possuir condições de constituir advogado e, inexistindo 

núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca, nos termos do art. 396-A, § 

2º do CPP, nomeio para patrocinar a sua defesa, o douto causídico Dr. 

Márcio Roberto Cruz – OAB/MT nº 24328, o qual deverá ser intimado para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta à acusação (art. 396 

e 396-A, ‘caput’, e § 2º, ambos do CPP).

 Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério Público 

sobre as preliminares e documentos apresentados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 30 de julho de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59893 Nr: 270-48.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 59893

Vistos etc.

Considerando que o acusado Wellington Gomes da Silva foi devidamente 

citado (fl. 64), declarando não possuir condições de constituir advogado 

e, inexistindo núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca, nos termos do 

art. 396-A, § 2º do CPP, nomeio para patrocinar a sua defesa, o douto 

causídico Dr. Márcio Roberto Cruz – OAB/MT nº 24328, o qual deverá ser 
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intimado para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta à 

acusação (art. 396 e 396-A, ‘caput’, e § 2º, ambos do CPP).

 Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério Público 

sobre as preliminares e documentos apresentados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 30 de julho de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59811 Nr: 209-90.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cézar Ferreira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 59811

Vistos etc.

Considerando que o acusado Cezar Ferreira da Cruz foi devidamente 

citado (fl. 41), declarando não possuir condições de constituir advogado 

e, inexistindo núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca, nos termos do 

art. 396-A, § 2º do CPP, nomeio para patrocinar a sua defesa, o douto 

causídico Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva – OAB/MT nº 22102/O, o 

qual deverá ser intimado para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

resposta à acusação (art. 396 e 396-A, ‘caput’, e § 2º, ambos do CPP).

 Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério Público 

sobre as preliminares e documentos apresentados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 30 de julho de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59740 Nr: 160-49.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Henrique Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 59740

Vistos etc.

Considerando que o acusado Leandro Henrique Silva Rodrigues foi 

devidamente citado (fl. 71), declarando não possuir condições de 

constituir advogado e, inexistindo núcleo da Defensoria Pública nesta 

Comarca, nos termos do art. 396-A, § 2º do CPP, nomeio para patrocinar a 

sua defesa, o douto causídico Dr. Márcio Roberto Cruz – OAB/MT nº 

24328, o qual deverá ser intimado para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente resposta à acusação (art. 396 e 396-A, ‘caput’, e § 2º, ambos 

do CPP).

 Apresentada a defesa, ouça-se o representante do Ministério Público 

sobre as preliminares e documentos apresentados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 30 de julho de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 60437 Nr: 628-13.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 60437

Vistos, etc.

Tendo em vista certidão de fl. 41, nomeio como Defensor dativo, o Dr. 

Kléber de Souza Silva, OAB/MT nº 8002, salientando que os honorários 

serão arbitrados por ocasião da prolação de sentença, a serem 

executados ulteriormente em face do Estado de Mato Grosso.

Destarte, intime-se o causídico supramencionado para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar resposta à acusação em favor do réu Antonio 

Francisco da Silva Filho.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 26 de Junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58932 Nr: 1174-05.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 58932

Vistos, etc.

Tendo em vista certidão retro, nomeio como Defensor dativo, o Dr. Kléber 

de Souza Silva, OAB/MT nº 8002, salientando que os honorários serão 

arbitrados por ocasião da prolação de sentença, a serem executados 

posteriormente em face do Estado de Mato Grosso.

Destarte, intime-se o causídico supramencionada para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar resposta à acusação em favor do réu Laudemil 

Antônio Neves.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 26 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59811 Nr: 209-90.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cézar Ferreira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 PROCESSO/CÓD. Nº 59811

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra CÉZAR 

FERREIRA DA CRUZ por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por 

existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 
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presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, informe-o que ocorrerá a nomeação de defensor para 

atuar em benefício do mesmo, razão pela qual deverão declarar na mesma 

oportunidade se possuem ou não, certificando-se a resposta nos autos.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 01º de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64002 Nr: 1101-62.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luis Carreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Varejo S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002, MARCIO ROBERTO CRUZ - OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VISEU - OAB:SP 

117.417

 Sendo assim, em face das razões já expostas e com essas 

considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Requerida 

na repetição do indébito, mediante o pagamento de R$ 3.398,00 (três mil 

trezentos e noventa e oito reais), conforme inteligência do art. 42 do CDC, 

devidamente atualizado através do IPCA-E desde a data do desembolso 

(29/06/2018) com juros moratórios desde a citação, bem como à 

indenização a título de danos morais no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil 

e quinhentos reais). Ante o resultado processual epigrafo, condeno a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre 

o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do 

Código de Processo Civil.Preclusas as vias recursais, pagas as custas e 

inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no 

prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-sePorto Esperidião/MT, 

08 de outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63453 Nr: 771-65.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO PERES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 771-65.2018.811.0098Código: 63453Vistos. INDEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, bem como o seu recolhimento no final do 

processo.Entretanto, em atenção às circunstâncias fáticas alegadas na 

inicial e peculiaridades do feito, concedo o direito ao parcelamento das 

custas de preparo/distribuição do processo conforme inteligência dos 

artigos 98, § 6º do CPC c/c o artigo 468, §6º da CNGC.Intime-se a parte 

autora, para que comprove o valor do objeto da demanda, deste modo 

sendo possível calcular o valor a serem recolhidos a título de custas 

processuais.Intime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 03 de outubro de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61846 Nr: 1404-13.2017.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noé Estevão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilene Maria do Carmo 

Bissolli - OAB:17061/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 61846 Vistos, etc.Trata-se de ação penal promovida 

pelo Ministério Público em desfavor de Noé Estevão da Silva, dando-o 

como incurso nas sanções penais previstas no art. 33, caput, do Código 

Penal.(...)É o relatório, fundamento e decido.Pois bem, o art. 402 do Código 

de Processo Penal leciona que ao final da audiência poderão ser 

requeridas diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou 

fatos apurados na instrução.Contudo, vale registrar que durante a 

audiência de instrução e julgamento (fl. 275), a douta causídica 

responsável pela defesa do réu fez apenas um pedido de revogação de 

prisão preventiva, o que foi indeferido naquele mesmo ato, não suscitando 

qualquer diligência ou outro pedido, pelo que se encerrou a instrução 

processual, abrindo-se vistas às partes para apresentação das 

alegações finais.Nesse sentido, não aproveitando o momento oportuno 

para tal alegação entendo por precluso o pedido da defesa, não sendo 

outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:(...)Ademais, não foi 

demonstrada a imprescindibilidade da medida, tendo em vista que a autoria 

e materialidade delitivas não estão baseadas em outras datas que não a 

da prisão em flagrante, sendo totalmente desnecessária a diligência, uma 

vez que mesmo demonstrado que Ednilton Aguilera de Carvalho estava 

conduzindo o veículo em outras oportunidades, não alterará a situação de 

flagrância em que foram encontrados.Por todo o exposto, INDEFIRO o 

pedido de fls. 315/317.No mais, intime-se a defesa para apresentar suas 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias, decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se o acusado para constituir novo defensor, não 

sendo feito no prazo de 10 (dez) dias, voltem-se conclusos para 

nomeação de dativo.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Porto Esperidião/MT, 18 de outubro de 2018.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63469 Nr: 787-19.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL REIS ALVES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 787-19.2018.811.0098

Código: 63469

Vistos.

Defiro o parcelamento das custas, DETERMINO que seja recebido o devido 

valor da inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião/MT, 22 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63415 Nr: 753-44.2018.811.0098
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 63415

Vistos etc.

Réu solto de ofício no dia 24/07/2018, condicionando a liberdade do 

mesmo ao cumprimento de cautelares diversas da prisão (fls. 69/70).

Aportou-se aos autos a decisão do Habeas Corpus nº 

1007830-90.2018.8.11.0000 (fls. 81/87), concedendo liberdade ao 

acusado e determinando outras medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório. Decido.

Pois bem, tendo em vista que o réu já foi posto em liberdade, tenho que a 

determinação de soltura perdeu seu objeto, subsistindo a possibilidade de 

intima-lo das cautelares determinadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Assim, intime-se o acusado para que esteja ciente das medidas cautelares 

determinadas pelo E. TJMT.

Saliente-se ao implicado que o descumprimento das cautelares acarretará 

nova prisão preventiva.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se com urgência.

Porto Esperidião/MT, 25 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63415 Nr: 753-44.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, 

com base no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor do acusado JAIR MACONHÃO 

ROCHA, mediante a observância das seguintes medidas cautelares, as 

quais deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da 

liberdade e decreto da prisão preventiva: a)Comparecimento a todos os 

atos processuais a que for intimado;b) Proibição de portar quaisquer 

instrumentos que representem risco à integridade física de outrem, tais 

como arma de fogo, faca, canivete, estilete e outros congêneres.No mais, 

não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.Nos termos 

do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução 

e Julgamento para o dia 27/11/2018, às 13h00min.Intimem-se o acusado, o 

defensor, o Ministério Público e as testemunhas arroladas.Cumpram-se, 

expedindo-se os demais expedientes necessários para realização do 

ato.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado, salvo se por 

outro motivo deva permanecer custodiado, consignando as medidas 

cautelares ora deferidas.Intime-se a suposta vítima da soltura do acusado 

nos termos do art. 21 da Lei 11.340/06.Oficie-se ao juízo da primeira 

câmara criminal, tendo em vista que há habeas corpus 

[1007830-90.2018.8.11.0000] em trâmite naquele tribunal, visando a 

soltura do réu, ora paciente, por esta prisão que está sendo 

revogada.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Às providências 

necessárias. Cumpra-se com URGÊNCIA.Porto Esperidião/MT, 24 de julho 

de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63415 Nr: 753-44.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 63415

Vistos, etc.

Tendo em vista certidão de fl. 48-vº, nomeio como Defensor dativo, o Dr. 

Kléber de Souza Silva, OAB/MT nº 8002, salientando que os honorários 

serão arbitrados por ocasião da prolação de sentença, a serem 

executados ulteriormente em face do Estado de Mato Grosso.

Destarte, intime-se o causídico supramencionado para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar resposta à acusação em favor do réu Jair 

Maconhão Rocha.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 25 de Junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 55722 Nr: 436-51.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaque Diego de Jesus Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 55722

 Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 18/12/2018, às 14h05min.

Intimem-se o acusado, seu Defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 29 de junho de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13421 Nr: 556-32.2007.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rufino Furtuoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao 

prazo até que o procurador da parte exequente traga informações acerca 

do julgamento do agravo interposto. Ademais, esclareço ao nobre 

procurador, que a certidão de trânsito em julgado, é afeta à homologação 

dos cálculos apresentados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61182 Nr: 3061-10.2018.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 886 de 949



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSR, JSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 28 de janeiro de 2019, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à intimação 

o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

Processo código 61182 às 07h00m (MT)

Processo código 61216 às 07h15m (MT)

Processo código 61439 às 07h30m (MT)

Processo código 61454 às 07h45m (MT)

Processo código 61706 às 08h00m (MT)

Processo código 62649 às 08h15m (MT)

Processo código 62650 às 08h30m (MT)

Processo código 62661 às 08h45m (MT)

Processo código 62874 às 09h00m (MT)

Processo código 62794 às 09h15m (MT)

Processo código 62466 às 09h30m (MT)

Processo código 40338 às 09h45m (MT)

Processo código 62739 às 12h00m (MT)

Processo código 62827 às 12h15m (MT)

Processo código 62444 às 12h30m (MT)

Processo código 59769 às 12h45m (MT)

Processo código 60599 às 13h00m (MT)

Processo código 56661 às 13h15m (MT)

Processo código 62344 às 13h30m (MT)

Processo código 61059 às 13h45m (MT)

Processo código 62789 às 14h00m (MT)

Processo código 57915 às 14h15m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63079 Nr: 4010-34.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. C. ROHDEN & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIR JOSE WOLLMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Execução. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 63079 Nr: 4010-34.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. C. ROHDEN & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIR JOSE WOLLMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54662 Nr: 374-60.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEILIANEDA SILVA OLIVEIRA & CIA. LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIENE SANTANA DE SOUSA - 

OAB:49858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro os benefícios da gratuidade da justiça em razão dos vultosos 

valores envolvidos na demanda, especialmente pela não comprovação da 

hipossuficiência alegada (trata-se de sociedade empresária de 

responsabilidade limitada), situações estas os quais demonstram, primo 

ictu oculi, a deturpação ideológica da previsão legal constante do art. 98 

do CPC.

 A propósito, este magistrado compartilha entendimento de facilitação de 

acesso à justiça, especialmente aos mais pobres, muitas vezes indefesos 

às ilegalidades sofridas, diariamente. Isso por questão de direito e, 

principalmente, por HUMANIDADE.

Entretanto, o que se pretende evitar é a indevida utilização de tal benefício, 

ocasionando severos danos à manutenção da própria justiça em razão da 

ausência do recolhimento de valores indispensáveis.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.

De outro lado, cumpre esclarecer que a Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, 

determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para recolhimento ao 

final, excetuando-se os casos previstos em lei (AI, TJMT, CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018).

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de recolhimento de custas ao final, 

devendo a parte autora recolher os valores necessários, no prazo de 15 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 CPC).

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36007 Nr: 607-62.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Votorantim S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785, Ronimárcio Naves - OAB:6.228

 Vistos.

Considerando-se o depósito de cinquenta por cento dos honorários do 

expert pela parte exequente, AUTORIZO o pagamento em favor do perito 
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no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago ao final, depois 

de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários, 

especialmente acerca dos quesitos apresentados pelas partes.

Desta forma, intime-se o perito para que informe a data do início dos 

trabalhos periciais.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15974 Nr: 593-88.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idacir Steffens

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angélica Joana Stein & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilmar Jacob - OAB:10.311

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº.31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte embargada, para que efetue, no prazo de 

5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), 

conforme determinado r. Sentença de fls.211/214. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site: www.tjmt.jus.br - “Emissão de Guias On Line” - 

Primeira Instância Distribuição/Mediação e preencher todos os campos, o 

Sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do Fórum desta Comarca 

de Querência aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51324 Nr: 3222-54.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robisson Eugenio Dorner, Ingred Rodrigues de Menezes 

Dorner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO CUNHA LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO BUZETTI 

SILVESTRE - OAB:13977/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Flávia da Silva Ferreira 

Borges - OAB:21967/GO, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, José 

Carlos Cunha Leão - OAB:23.278/GO, Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3459-B, Luiz Aldani Nardão - OAB:9.305/MT, Marco Aurélio 

Gomes - OAB:14.831/GO

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Não há custas pendentes.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61216 Nr: 3063-77.2018.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Simone Ribeiro Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR LOPES SOBRINHO , ROSA 

RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

d a s  i n t i m a ç õ e s / c i t a ç õ e s  e v e n t u a l m e n t e  n e c e s s á r i a s 

(mandados/Carta/Carta Precatória), em virtude da designação de 

audiência de conciliação para a data de 28 de janeiro de 2019, consigno 

seus respectivos códigos e horários para realização das audiências 

preliminar. Deverá ainda, o servidor se atentar de acrescentar à intimação 

o teor do despacho inicial nos casos em que ainda não houve a citação da 

parte Requerida.

Processo código 61182 às 07h00m (MT)

Processo código 61216 às 07h15m (MT)

Processo código 61439 às 07h30m (MT)

Processo código 61454 às 07h45m (MT)

Processo código 61706 às 08h00m (MT)

Processo código 62649 às 08h15m (MT)

Processo código 62650 às 08h30m (MT)

Processo código 62661 às 08h45m (MT)

Processo código 62874 às 09h00m (MT)

Processo código 62794 às 09h15m (MT)

Processo código 62466 às 09h30m (MT)

Processo código 40338 às 09h45m (MT)

Processo código 62739 às 12h00m (MT)

Processo código 62827 às 12h15m (MT)

Processo código 62444 às 12h30m (MT)

Processo código 59769 às 12h45m (MT)

Processo código 60599 às 13h00m (MT)

Processo código 56661 às 13h15m (MT)

Processo código 62344 às 13h30m (MT)

Processo código 61059 às 13h45m (MT)

Processo código 62789 às 14h00m (MT)

Processo código 57915 às 14h15m (MT)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52679 Nr: 3967-34.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, RBDR, RGDRB, ACdRB, MEDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PRESTES JASPER 

- OAB:19527/MT, Bruno Henrique da Silva - OAB:46.301/GO

 Vistos.

Considerando-se a controvérsia relativa ao adimplemento integral do 

débito alimentar, em especial a suposta prática crime pelo advogado do 

executado, DEFIRO integralmente os pedidos contidos da cota ministerial 

de REF 69, de modo que REVOGO a prisão civil anteriormente decretada 

em desfavor do executado.

Deste modo, EXPEÇA-SE contramandado de prisão civil em seu favor.

Sem prejuízo, DETERMINO a intimação do executado, via mandado, para 

que compareça em Juízo (Secretaria ou na própria Promotoria de Justiça) 

e preste o necessário esclarecimento sobre os fatos, especialmente 

acerca da forma com que foi realizado o pagamento e discrimine 

pormenorizadamente a quantia que foi repassada ao sobredito advogado, 

bem como a quantia que efetivamente foi entregue à genitora dos 

exequentes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 62982 Nr: 3968-82.2018.811.0080

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREO TOMBINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLLUS AGRÍCOLA QUERÊNCIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO o pedido cautelar, a fim de DETERMINAR à empresa 

requerida SOLLUS AGRÍCOLA a entrega de 169 toneladas do produto KCL 

60% de cloreto de potássio do imóvel indicado pelo requerente, conforme 

pleiteado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta 

decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada em momento 

oportuno.Expeça-se TERMO DE CAUÇÃO.Sem prejuízo, cite-se a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar 

as provas que pretende produzir, sob pena de não sendo contestado o 

pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu 

(arts. 306 e 307, CPC).Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá 
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de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

cessação da eficácia da tutela concedida (art. 309, inciso I). FORMULADO 

O PEDIDO PRINCIPAL, DESIGNE-SE audiência de conciliação, nos termos 

do artigo 334 do CPC, devendo as partes ser intimadas, via DJE, para 

comparecer à solenidade, DISPENSANDO-SE NOVA CONCLUSÃO E 

CITAÇÃO.Realizada a audiência e frustrada a resolução consensual, 

inicia-se a contagem do prazo para apresentação de resposta para o 

pedido principal, cujo prazo é de 15 (quinze) dias, seguindo-se o 

procedimento comum.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47887 Nr: 1468-77.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, 

para CONDENAR o acusado LEANDRO LEAL DOS SANTOS como incurso 

no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c.c. artigo 244-B da Lei 

8.069/90 (ECA), na forma do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual 

passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao 

disposto no art. 68, caput, do Código Penal. (...) O COMPORTAMENTO DA 

VÍTIMA não contribuiu para o evento. Assim, fixo a pena base em seus 

mínimos legais de:- 12 (doze) anos de reclusão para o crime de homicídio 

qualificado e;- 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de 

menores. Deixo de atenuar pela menoridade em razão do mínimo já fixado. 

Presente a agravante da REINCIDÊNCIA, bem como a segunda 

qualificadora prevista como agravante no art. 61, II, “c” (RECURSO QUE 

DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), agravo a pena para:- 16 (dezesseis) 

anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado e;- 01 (um) ano e 

04 (quatro) meses de reclusão para o crime de corrupção de menores. 

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena a serem valoradas, 

razão pela qual, mantenho a pena de:- 16 (dezesseis) anos de reclusão 

para o crime de homicídio qualificado e;- 01 (um) ano e 04 (quatro) meses 

de reclusão para o crime de corrupção de menores. Considerando-se a 

presença do concurso material havido entre as condutas do acusado, 

somo as penas e chego ao montante de 17 (dezessete) ANOS e 04 

(quatro) MESES DE RECLUSÃO, que torno definitivo. Incabível o 

sursis.Incabível a substituição prevista no art. 44 do Código (...) Condeno 

o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios ao 

advogado nomeado que arbitro em 10 (dez) URH’s. Publique-se. Intime-se. 

Comunique-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010122-48.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR LUCIO BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010122-48.2016.8.11.0080. EXEQUENTE: CAMILO & SILVA LTDA - ME 

EXECUTADO: EDMAR LUCIO BATISTA Vistos. Considerando-se o 

cumprimento da obrigação determinada, comprovado pelo documento 

juntado aos autos, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, 

do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95). P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-89.2014.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL NARDAO (ADVOGADO(A))

LUIZ ALDANI NARDAO (ADVOGADO(A))

JURACY FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO JACOB (ADVOGADO(A))

GILBERTO JACOB (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010085-89.2014.8.11.0080. REQUERENTE: JURACY FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: GILBERTO JACOB Vistos. Considerando-se o 

cumprimento da obrigação determinada, comprovado pelo documento 

juntado aos autos, julgo EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95). P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-86.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES (REQUERENTE)

MAURILIO RIBEIRO DA SILVA MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIVALINO PEREIRA NUNES PNEUS E TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000009-86.2018.8.11.0080. REQUERENTE: EDSON GONCALVES 

REQUERIDO: RIVALINO PEREIRA NUNES PNEUS E TRANSPORTES - ME 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação quando da distribuição da reclamação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo de audiência. Ante o exposto, 

diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Não há custas ou honorários advocatícios. Transitada em 

julgado esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas 

e anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente 

de nova determinação. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-71.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

TIAGO RONEI LARROQUE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEY AMELIA FARIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000010-71.2018.8.11.0080. REQUERENTE: TIAGO RONEI LARROQUE 

REQUERIDO: SIRLEY AMELIA FARIAS Vistos. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação 

quando da distribuição da reclamação, não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa no termo de audiência. Ante o exposto, diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Não há custas ou 

honorários advocatícios. Transitada em julgado esta sentença, o que 

certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se estes autos, independentemente de nova determinação. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-27.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SAUER (REQUERENTE)

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA COSTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

(...) Desta forma, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é 

adequado, especialmente porque a situação envolve prestação de serviço 

básico (fornecimento de energia elétrica – direito básico), ocasionando 

inúmeros danos diários à parte autora e sensação de impotência frente 
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aos desmandos ilegais da empresa. Diante do exposto, CONFIRMO A 

LIMINAR CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a ré ao 

pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, com juros legais de mora no quantum de 1% ao mês e correção 

monetária, de acordo com o INPC, ambos desde a data de hoje. Não há 

custas ou honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95). P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000058-30.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

WILSON FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXUEL ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu advogado, para que se 

manifeste nos autos sobre a Certidão de ID 14651562, na qual o Requerido 

informa que o Sr. Wilson não cumpriu com sua parte no acordo realizado 

em audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-96.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISE FULBER CAUMO IGNACIO (ADVOGADO(A))

RIBOLLI CAUMO & CAUMO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DECISÃO Processo: 

8010080-96.2016.8.11.0080. REQUERENTE: RIBOLLI CAUMO & CAUMO 

LTDA - EPP REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Recebo o 

recurso inominado em seus efeitos legais. Intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, independentemente de 

nova conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-38.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

OLIVINO PAULO CABRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DECISÃO Processo: 

8010058-38.2016.8.11.0080. REQUERENTE: OLIVINO PAULO CABRAL 

REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos. Recebo o recurso 

inominado em seus efeitos legais. Intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, independentemente de 

nova conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-30.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI (ADVOGADO(A))

WALLASE ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DECISÃO Processo: 

8010011-30.2017.8.11.0080. REQUERENTE: WALLASE ALVES 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Recebo o 

recurso inominado em seus efeitos legais. Intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, independentemente de 

nova conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-44.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA (ADVOGADO(A))

LUCIANO LUCIO NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

DIOGO ALMEIDA DE LUCENA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOZIEL DOS SANTOS DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DECISÃO Processo: 

8010023-44.2017.8.11.0080. REQUERENTE: LUCIANO LUCIO NUNES 

REQUERIDO: DIOGO ALMEIDA DE LUCENA Vistos. Ponderando a alegação 

de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Anote-se. Recebo o recurso inominado em seus efeitos legais. Intime-se a 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, 

independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-85.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI (ADVOGADO(A))

PAULO VIEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

JAMIL NASSARDEN DE ABREU (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DESPACHO Processo: 

8010180-85.2015.8.11.0080. REQUERENTE: PAULO VIEIRA GONCALVES 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, JAMIL NASSARDEN DE ABREU, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Considerando-se a pretensão da parte embargante, 

intime-se os embargados para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme preceitua o art. 1.023 do NCPC. Aguarde-se em cartório as 

manifestações ou o transcurso do prazo. Oportunamente, conclusos para 

deliberação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010224-07.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARCIO SIMON DIEL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR JOSÉ MONTANI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DECISÃO Processo: 

8010224-07.2015.8.11.0080. REQUERENTE: MARCIO SIMON DIEL 

REQUERIDO: ADAIR JOSÉ MONTANI Vistos. Secretaria: retificar a classe 

processual do presente feito, eis que se trata de execução de título 

extrajudicial. Consoante a disposição inserta no artigo 53 , § 4º , da Lei 

9.099 /95, não sendo encontrado o devedor, ou inexistindo bens 

penhoráveis, além de terem sido esgotadas as diligências necessárias, a 

execução será imediatamente extinta, atendendo aos critérios de 

celeridade e economia processual. Ressalte-se que não cabe a 

suspensão do curso processual nos Juizados Especiais. Ademais, em 

caso de o credor localizar bens do devedor passíveis de constrição para 

satisfação do crédito, não há nenhum impedimento legal para que venha a 

promover o desarquivamento do feito para o seu prosseguimento. Diante 

do exposto, ARQUIVEM-SE os autos, sem prejuízo de requerimento 

posterior e expresso da parte autora (indicando bens penhoráveis). 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000065-22.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA CORDEIRO (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Desta feita, estando comprovada a origem do débito e a existência de 

relação jurídica entre as partes, bem como o não pagamento da dívida, 

havendo débito pendente, regular foi a inscrição de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de rigor o não acolhimento do pleito 

indenizatório. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pela parte autora, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

ou honorários advocatícios nesta fase. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-52.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SIRLENE BREITENBACH (REQUERENTE)

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ALEX CASTRO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, ex vi art. 54, da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-59.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

GALENO DO NASCIMENTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, apenas 

para DECLARAR inexigível o débito discutido, com a consequente 

exclusão de apontamento negativo junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase. P.R.I.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13676 Nr: 16-84.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marco Aurélio Fullin, MARCIO 

QUEIROZ FULLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:Procuradoria

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Telles Costa Soares 

- OAB:TO 3761

 Despacho.

Vistos em correição, etc.

 Os presentes autos necessitam de análise detalhada, incompatível com 

as atividades correicionais. Portanto, voltem-me conclusos após a 

correição.

Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/M 08/03/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13676 Nr: 16-84.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marco Aurélio Fullin, MARCIO 

QUEIROZ FULLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:Procuradoria

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Telles Costa Soares 

- OAB:TO 3761

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte executada 

para apresentar nos autos sentença homologatória proferida no processo 

de inventário 438/2008.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54366 Nr: 846-64.2018.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADR, AIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o termo de acordo submetido à homologação, faculto 

aos requerentes eventuais ajustes no referido termo, observando-se os 

apontamentos feitos pelo Ministério Público.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação.

Após, tornem conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59819 Nr: 3060-28.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clerismar Ferreira de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 19.415-O, MANOEL DA ROCHA COSTA - 

OAB:19975/O

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono do réu da decisão de 

ref. 4 que designou audiência de instrução para inquirição da 

testemunha-autor João Henrique Rodrigues da Cruz a ser realizada em 

09/11/2018, às 16h30m (MT)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59627 Nr: 2998-85.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABINER JOSÉ ARRUDA FILHO, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Vitor Nobres - 

OAB:OAB/MT 24164, Willian Alves Leão - OAB:OAB/MT 24037

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono do réu da decisão 

judicial de ref. 04 que designou audiência de instrução para inquirição da 

testemunha-autor , que se realizará na data 09/11/2018, às 16h00m (MT)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59611 Nr: 2990-11.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wejandre Valadares dos Santos, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:OAB/MT 22.277/O, Jose Renato de Morais - OAB:OAB/SP 

202-628

 Impulsiono o presente feito para intimar os patronos do réu da decisão 
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judicial de ref. 4 que designou audiência de instrução para a oitiva da 

testemunha-réu Raian Moreira da Silva, em 09/11/2018, às 15h30m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46371 Nr: 743-91.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ROBERTO CARLOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para manifestar-se sobre a Certidão do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 32, 

tendo em vista que não foi possível a citação e intimação do requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40488 Nr: 318-98.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EGdS, ASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:, Corina 

Pissato - Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA KAREN DOS 

SANTOS CARNEIRO - OAB:20480/O

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR JOSÉ 

FERREIRA DE SOUSA ao pagamento de 30% do salário mínimo nacional e 

mais 50% das despesas extraordinárias (tratamentos médicos, 

odontológicos, farmacológicos e escolares) em benefício de sua prole, 

devidos desde a citação, com juros legais de mora no importe de 1% ao 

mês e correção monetária, segundo o INPC, ambos desde cada 

vencimento. Ciência ao Ministério Público.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41123 Nr: 550-13.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAT, EVAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Barbosa Brito Silva - 

OAB:OAB-AP 2.700

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR ELIEL 

FERNANDES PACHECO ao pagamento de 30% do salário mínimo nacional 

em benefício de sua prole, devidos desde a citação, com juros legais de 

mora no importe de 1% ao mês e correção monetária, segundo o INPC, 

ambos desde cada vencimento. Ciência ao Ministério Público. Ciência à 

Defensoria Pública.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49894 Nr: 2533-13.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ANTE O EXPOSTO e considerando que não há causa que exclua a 

culpabilidade ou isente o réu de pena, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para o fim de:- 

ABSOLVER o acusado ALEXANDRE EVARISTO DA SILVA, já qualificado 

nos autos, das imputações que lhes foram feitas com relação ao crime 

descrito no artigo 218-B do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 

386, inciso V, do CPP e, - CONDENAR ALEXANDRE EVARISTO DA SILVA, 

já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 217-A, c.c. art. 

71, caput, ambos do Código Penal. PASSO A DOSAR A PENA(...).Deste 

modo, reputo como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do 

crime, a fixação da pena base um pouco acima do mínimo legal, fixando-a 

em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão.(...) - Do crime 

continuado:Como já antecipadamente exposto, tratando-se de crime 

continuado sendo que o delito foi praticado por mais de 10 (dez) vezes, 

aumento a pena em seu patamar máximo, qual seja, 2/3, resultando em 14 

(quatorze) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, tornando-a 

definitiva.(...). Para cumprimento da reprimenda, considerando-se o total 

da pena imposta, aplico o REGIME FECHADO para início de cumprimento da 

reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.Com 

fundamento no artigo 387, §1.º, do CPP, NEGO ao sentenciado o direito de 

recorrer em liberdade, uma vez que persistem os motivos que deram 

causa à sua prisão preventiva, consoante artigo 312 do CPP. 

(...).Notifique-se o Ministério Público e os Defensores do Acusado, estes 

últimos via DJE.Intime-se, pessoalmente, o Acusado acerca da r. 

sentença, devendo o Sr. Oficial de Justiça atentar-se para o disposto no 

art. 1.421 da CNGC/MT. Intime-se a vítima acerca do teor desta sentença, 

nos termos do § 2.º do artigo 201 do CPP. Havendo o trânsito em julgado, 

comunique-se a condenação via sistema INFODIP, expeça-se o respectivo 

executivo definitivo de pena e arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34719 Nr: 1459-26.2014.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ELIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:MT/11.784

 Autos n° 1459-26.2014.811.0079 (Cód. 34719)

Despacho.

Vistos em correição.

Ante o decurso de tempo e o caráter de imprescindibilidade, INTIME-SE 

pessoalmente o Requerente, para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito, conforme estabelece o art. 485, inciso III c/c §1º do NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 28/03/2016.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49694 Nr: 2433-58.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Juraci Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 - CNGC, 

Impulsiono o presente feito para intimar (DJE) a parte autora para que se 

manifeste acerca acerca do laudo pericial ref. 47 no prazo de 15 dias; 

Remeto os autos com carga para a P. Federal manfiestar acerca do laudo 

(Ref: 47)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46337 Nr: 718-78.2017.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Ribeirão 

Cascalheira - OAB:, RODRIGO MACHADO FONSECA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:OAB-MT 17880 A

 Certifico, para os devidos fins que decorreu o prazo para que o 

Requerido apresentasse sua contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45575 Nr: 340-25.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdO, GHSO, RSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSdMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 MT, RUGUINEY BATISTA CUNHA - OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 056/2007 - CNGC, 

impulsiono os autos ao patrono da parte autora para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe sobre a regularidade no pagamento das prestações 

alimentícias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31819 Nr: 1734-43.2012.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO DA SILVA BADARO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 Vistos.

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Sidineis Cardoso Barros, 

conforme requerido pelo Ministério Público.

Tendo em vista que o acusado alterou seu endereço sem informar o Juízo, 

DECRETO SUA REVELIA, nos termos do artigo 367 do CPP.

SECRETARIA: certifique-se o cumprimento da cartas precatórias 

expedidas às Comarcas de Barra do Garças/MT e Vila Rica/MT a fim de 

inquirir as testemunhas Leusa Maria Fernandes de Resende, Saulo Lopes 

Terrão e Wanderlei Feitosa Provazio, respectivamente.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento das cartas precatórias.

 Considerando-se que a expedição de carta precatória não suspende a 

instrução criminal, transcorrido o prazo supramencionado, certifique-se.

 Com a certificação, declaro encerrada a instrução criminal. Intimem-se as 

partes para apresentação de alegações finais no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias.

Por fim, conclusos para prolação de sentença.

 Saem os presentes intimados.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41177 Nr: 1476-75.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Leandro Sampaio de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 1476-75.2016.811.0052 – Código nº 41177

Vistos etc.,

Apresentadas a respostas à acusação (ref. 22), na forma do artigo 

396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as 

causas de absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 04 

DE ABRIL DE 2019, ÀS 15H00MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32787 Nr: 1241-16.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Vistos etc.,

Em detida análise, considerando o petitório defensivo acostado às fls. 753 

e a concordância Ministerial às fls. 756, DEFIRO o pleito da defesa, de 

modo que AUTORIZO ao reeducando que compareça nos cultos religiosos 

da Igreja Assembleia de Deus, em Lambari D’Oeste/MT, das 19h00min às 

21h00min nas segundas e terças-feiras e das 19h00min às 21h30min, 

quinta-feira, sábado e domingo, devendo permanecer recolhido no período 

noturno nos demais dias (nas quartas e sextas-feiras), nos moldes 

anteriormente estipulados.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Rio Branco/MT, 18 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44960 Nr: 1377-71.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Pereira Ribeiro, Fablicia Ferreira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Sandro Rodrigues 

Cardoso - OAB:OAB/MT 11.393, ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 Processo nº. 1377-71.2017.811.0052 – Código nº 44960

Vistos etc.,

Apresentadas as respostas à acusação (ref. 22 e 24), na forma do artigo 

396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as 

causas de absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 21 

DE MARÇO DE 2019, ÀS 17H30MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório dos 

acusados.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39784 Nr: 716-29.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaldo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O
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 Processo nº. 676-47.2016.811.0052 – Código nº 39784

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (ref. 17), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 21 

DE MARÇO DE 2019, ÀS 16H40MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44285 Nr: 985-34.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 Processo n.º 985-34.2017.811.0052 – Código: 44285

Vistos etc.,

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, condenado às penas objetos desta 

execução.

Tanto a defesa como o Ministério Público, manifestaram-se pela 

homologação do cálculo, apontando apenas como alteração necessária a 

correção no tocante ao regime inicial a ser cumprida a pena.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Levando-se em conta a concordância do Ministério Público e da Defesa 

com o novo cálculo, HOMOLOGO-O, para que surta os legais e jurídicos 

efeitos, visto que em consonância com os fatos versados no presente 

executivo.

 Aguarde-se o regular cumprimento da pena até que o recuperando tenha 

direito a algum eventual benefício.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39700 Nr: 676-47.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Rodrigues de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº. 676-47.2016.811.0052 – Código nº 39700

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (ref. 21), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 21 

DE MARÇO DE 2019, ÀS 16H10MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39796 Nr: 728-43.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solânge Cândida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº. 728-43.2016.811.0052 – Código nº 39796

Vistos etc.,

Apresentada a respostas à acusação (ref. 20), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 21 

DE MARÇO DE 2019, ÀS 15H40MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55514 Nr: 3307-90.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Vinicio Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:6702/MT, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:OAB/MT 19.474

 Processo nº 3307-90.2018.811.0052 – Código 55514

Vistos etc.,

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de MARCO VINICIO SILVA por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o ordinário.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimação.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se o réu possui condições financeiras de se defender no processo.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44390 Nr: 1038-15.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Denilze de Jesus da Silva, LdJV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei dos Reis Vilas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 (Código: 44390)

Vistos etc.,

REDESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 14 DE 

FEVEREIRO DE 2019, às 17h15min, devendo as partes observar o 

disposto no artigo 455 do CPC, bem como deve ser considerada a 

intimação para fins de depoimento pessoal da parte autora.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000295-51.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

CAIO VENDRAMINI LOPES PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000295-51.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $13,701.90 ESPÉCIE: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: CAIO 

VENDRAMINI LOPES PINHEIRO, Endereço: Avenida Pedro Inocencio de 

Araujo, sem número, centro, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO 

PASSIVO: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP, Endereço: 

AVENIDA TENENTE-CORONEL DUARTE, 397, - ATÉ 789/790, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-500 Senhor(a): CAIO VENDRAMINI 

LOPES PINHEIRO A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/12/2018 Hora: 08:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-88.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (ADVOGADO(A))

FABIANO RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000299-88.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $15,000.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: FABIANO RODRIGUES DE MORAES, Endereço: AV. 

BOA VISTA, 2948, CENTRO, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 

POLO PASSIVO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, Endereço: 

RUA 3, QUADRA 61, 170, - DE 758 A 99998 - LADO PAR, SETOR 

CENTRAL, GOIÂNIA - GO - CEP: 74023-010 Senhor(a): FABIANO 

RODRIGUES DE MORAES A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/12/2018 Hora: 08:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-06.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (ADVOGADO(A))

FABIANO RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000298-06.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $15,000.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: FABIANO RODRIGUES DE MORAES, Endereço: AV. 

BOA VISTA, 2948, CENTRO, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 

POLO PASSIVO: LOJAS RENNER S.A., Endereço: AVENIDA JOAQUIM 

PORTO VILLANOVA, 401, JARDIM DO SALSO, PORTO ALEGRE - RS - 

CEP: 91410-400 Senhor(a): FABIANO RODRIGUES DE MORAES A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/12/2018 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 19 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000241-85.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

ANDRE MEDEIROS XAVIER DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000241-85.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $954.00 ESPÉCIE: [IPVA - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: ANDRE 

MEDEIROS XAVIER DE SOUZA, Endereço: Rua Santa Catarina, 173, 

Fidelândia, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN e SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Senhor(a): ANDRE MEDEIROS XAVIER DE SOUZA 

A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/12/2018 Hora: 09:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 19 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000259-09.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

R ZANOL EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 
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CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000259-09.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $27,851.47 ESPÉCIE: [PAGAMENTO]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: R ZANOL EIRELI - ME Endereço: Comércio, 938, Operários, 

RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: Nome: LINDOMAR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA Endereço: casa, Rua Goiás s/n, Fidelândia, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 Senhor(a): R ZANOL EIRELI - ME A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/12/2018 Hora: 10:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 19 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000272-08.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA (ADVOGADO(A))

RUBENS VENTURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000272-08.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: RUBENS VENTURA, Endereço: 

CIDROLANDIA, 2813, CASA, CENTRO, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 

78278-000 POLO PASSIVO: OI S.A, Endereço: RUA DO LAVRADIO, 71, 

ANDAR 2, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070 Senhor(a): 

RUBENS VENTURA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/12/2018 Hora: 10:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000245-25.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

LINDOMAR LUIZ GONCALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000245-25.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $102,587.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO 

(241) POLO ATIVO: LINDOMAR LUIZ GONCALES, Endereço: Rua Campo 

Grande, s/n, Triângulo, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO 

PASSIVO: AYMORE, Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 165 - 7 

andar, - LADO PAR, CENTRO, SÃO PAULO - SP - CEP: 01013-000 

Senhor(a): LINDOMAR LUIZ GONÇALES A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/12/2018 Hora: 08:00 
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ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-71.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

CUSTODIO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000229-71.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CUSTODIO BATISTA DA 

SILVA Endereço: rua bahia, 50, operários, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: Rua 13 de maio,, sn, próximo 

a Igreja Católica, Bairro Cidade Alta, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 

Senhor(a): CUSTODIO BATISTA DA SILVA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/12/2018 Hora: 08:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000227-04.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

NILZA GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000227-04.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $20,000.27 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: NILZA GOMES FERREIRA Endereço: 

São paulo, 395, Fidelândia, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO 

PASSIVO: Nome: AVON COSMÉTICOS LTDA Endereço: AVENIDA 

INTERLAGOS, 4300, - DE 3892 A 4500 - LADO PAR, JARDIM 

MARAJOARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04660-007 Senhor(a): NILZA 

GOMES FERREIRA A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/12/2018 Hora: 09:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 
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comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-34.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA (ADVOGADO(A))

ROSECLEIA SOUZA BENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000225-34.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $10,147.01 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: ROSECLEIA SOUZA BENTO, Endereço: RUA 06 DE 

SETEMBRO, 123, COHAB CIDERLANDIA, CIDERLANDIA, LAMBARI 

D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL 

S.A., Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): 

ROSECLEIA SOUZA BENTO A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/12/2018 Hora: 09:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-64.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER RODRIGUES ARAUJO (REQUERENTE)

CHARLES DE PAULA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000223-64.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $15,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FAGNER RODRIGUES ARAUJO Endereço: Avenida Mato Grosso, 

SN, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VIA VAREJO S/A Endereço: AVENIDA MINISTRO EDGARD ROMERO, SN, 

Loja 37 B e 37 C, MADUREIRA, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21350-301 

Senhor(a): FAGNER RODRIGUES ARAUJO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/12/2018 Hora: 10:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-42.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ PAULO PEREIRA BARRETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000218-42.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $19,105.26 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LUIZ PAULO PEREIRA BARRETO Endereço: Sitio São 

João, Zona Rural, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: 

Nome: CLARO S.A. Endereço: RUA FLÓRIDA, - DE 1001/1002 AO FIM, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04565-001 Senhor(a): LUIZ 

PAULO PEREIRA BARRETO A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/12/2018 Hora: 10:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

RIO BRANCO, 19 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-57.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA (ADVOGADO(A))

RUBENS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000217-57.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $15,752.56 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: RUBENS DOS SANTOS, Endereço: 

Rua seis de setembro, 23, ciderlândia, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 

78278-000 POLO PASSIVO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS 

E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS, Endereço: AVENIDA 

BORGES DE MEDEIROS, - DE 0411 A 0679 - LADO ÍMPAR, CENTRO 

HISTÓRICO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90020-023 Senhor(a): RUBENS 

DOS SANTOS A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/12/2018 Hora: 08:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 19 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 
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de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-72.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNO CESAR DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALTEC TELEINFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000216-72.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $11,677.56 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: WAGNO CESAR DA SILVA ARAUJO Endereço: 

Rua Maringá, n 140W, CENTRO, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 

POLO PASSIVO: Nome: LOCALTEC TELEINFORMATICA LTDA - ME 

Endereço: RUA ALBANO REIS, 733, - DE 556/557 AO FIM, BOM RETIRO, 

CURITIBA - PR - CEP: 80520-530 Senhor(a): WAGNO CESAR DA SILVA 

ARAUJO A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/12/2018 Hora: 08:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 19 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010135-68.2015.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO RODRIGUES TEIXEIRA (EXEQUENTE)

MARCELO BARROSO VIARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 8010135-68.2015.8.11.0052 Valor da causa: 

$31,520.00 ESPÉCIE: [TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

ELIO RODRIGUES TEIXEIRA, Endereço: Rua CORUMBÁ, 252, CENTRO, 

LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: OI MOVEL S.A, 

Endereço: Rua BARAO DE MELGAÇO, 3209, Inexistente, CENTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-801 Senhor(a): EXECUTADO: OI MOVEL S.A A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

SENTENÇA: Anexa ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da 

juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(Art. 523 §3º, CPC). RIO BRANCO, 19 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010153-26.2014.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROSO VIARO (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROSO VIARO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

Vistos etc., INTIME-SE a parte exequente para,NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, apresentar planilha atualizada do débito, para fins de análise do 

pleito de ID 10567851. CUMPRA-SE ÀS PROVIDÊNCIAS. Rio Branco/MT,15 

de outubro de 2018. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-02.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

MICHELE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 901 de 949



Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 1000059-02.2018.8.11.0052 Valor da causa: 

$15,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE 

LIGAÇÕES, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

MICHELE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA, Endereço: Rua Maximiniano, N 93, 

QUADRA 12, Ciderlandia, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO 

PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A., Endereço: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): MARCO 

ANTONIO CORBELINO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do comprovante de pagamento juntado 

ao Id. 15998894, cuja copia segue anexa, no processo acima indicado. 

ADVERTÊNCIAS : 1. Não havendo manifestação dentro do prazo o 

processo será arquivado. RIO BRANCO, 19 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000245-25.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

LINDOMAR LUIZ GONCALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart PROCESSO 

n. 1000245-25.2018.8.11.0052 Valor da causa: $102,587.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: LINDOMAR LUIZ 

GONCALES, Endereço: Rua Campo Grande, s/n, Triângulo, LAMBARI 

D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO PASSIVO: AYMORE, Endereço: 

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 165 - 7 andar, - LADO PAR, CENTRO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01013-000 Senhor(a): REQUERIDO: AYMORE A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e PROCEDER À CITAÇÃO 

para, querendo, responder a ação no prazo legal, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, assim como a sua PROCEDER À 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/12/2018 Hora: 08:00 MEDIDA 

LIMINAR: CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar a 

imediata exclusão do nome da parte autora do cadastro de devedores 

inadimplentes, em razão do débito discutido nos autos ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 19 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 046/2018-DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR RICARDO NICOLINO DE CASTRO – 

MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE ROSÁRIO 

OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, ETC E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 170 E 171 DO ESTATUTO 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – LC Nº 

04/90 E PROVIMENTO Nº 005/2008/CM.

 CONSIDERANDO a decisão prolatada nos autos nº 

3630-58.2018.811.0032 – código 85413; que determinou a instauração de 

Procedimento Administrativo para apurar eventual cometimento de falta 

funcional do servidor Ederaldo Lemes do Prado-responsável pela Gestão 

da Secretaria da Vara Única, uma vez que não observou que os autos de 

Processo Crime – código 78915, tratava-se de réu preso, devendo 

proceder o tarjeamento e alerta no sistema apollo, vindo a incluir o alerta 

de "réu preso", após o recebimento, via malote digital de informações em 

HC impetrado perante E.TJ/MT, fato que poderia induzir o magistrado a 

erro.
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CONSIDERANDO a necessidade de apurar os fatos narrados nos autos 

acima referidos;

R E S O L V E:

ARTIGO 1º – INSTAURAR, com fundamento nos artigos 170 e 171 do 

Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – LC nº 

04/90, e artigo 18 do Provimento nº 005/2008/CM, Sindicância 

Investigatória para apurar a conduta do servidor EDERALDO LEMES DO 

PRADO acerca da responsabilidade praticada nos autos de Processo 

Crime n. 4467-50.2017.811.0032 – código 78915, tramitando na Secretaria 

da Vara única.

ARTIGO 2º - DESIGNAR, para apurar os fatos narrados, os servidores 

Arielle Sá Gallio Balbino – Matricula 13597, Marcos Granado Martins – 

matricula 25310 e Ceila Consuelo Carvalho Martins –matricula 5239, para, 

sob a presidência da primeira, comporem a Comissão Investigatória com o 

objetivo de esclarecer os fatos narrados, devendo os trabalhos serem 

concluídos no prazo de 30 (trinta) dias;

ARTIGO 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE, encaminhando-se cópia a 

Corregedoria Geral da Justiça e a Coordenadoria de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 30 do supracitado 

Provimento 005/2008/CM.

Rosário Oeste, 18 de Outubro de 2018.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito/Diretor do Fórum

PORTARIA N. 047/2018-DFO Doutor Ricardo Nicolino de Castro, Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Rosário Oeste, Estado de Mato 

Grosso, e uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições 

legaisCONSIDERANDO que a servidora Orestina da Paixão Abreu, 

matrícula 1548, designada Gestora Administrativo 3, estará afastada de 

suas funções por motivo de férias, no período de 22/12/2018 a 

10/11/2018, 20 (vinte) dias;     RESOLVE:     DESIGNAR a servidora 

BENEDITA RODRIGUES DA SILVA,matrícula n. 4221, técnica judiciário, 

para exercer a Função de Gestora Administrativa 3, no período de 

22/10/2018 a 10/11/2018, 20 (vinte) dias, período de férias da Sra. 

Orestina da Paixão Abreu.     Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.     

Rosário Oeste-MT, 19 de Outubro de 2018.     RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO   Juiz de Direito e Diretor do Foro      table

 PORTARIA N. 047/2018-DF

O Doutor Ricardo Nicolino de Castro, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais

CONSIDERANDO que a servidora Orestina da Paixão Abreu, matrícula 

1548, designada Gestora Administrativo 3, estará afastada de suas 

funções por motivo de férias, no período de 22/12/2018 a 10/11/2018, 20 

(vinte) dias;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora BENEDITA RODRIGUES DA SILVA,matrícula n. 

4221, técnica judiciário, para exercer a Função de Gestora Administrativa 

3, no período de 22/10/2018 a 10/11/2018, 20 (vinte) dias, período de 

férias da Sra. Orestina da Paixão Abreu.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Rosário Oeste-MT, 19 de Outubro de 2018.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63170 Nr: 1874-19.2015.811.0032

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a cota do Ministério Público. Concedo a parte autora o prazo de 30 

(trinta) dias para juntar aos autos as certidões negativas indicadas pelo 

Ministério Público.

Decorrido o prazo, com ou sem a chegada dos documentos, abra-se vista 

dos autos à Defensoria Pública para apresentar alegações finais, no 

prazo legal. Em seguida, vista dos autos ao MP para parecer.

Após, conclusos para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85289 Nr: 3559-56.2018.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina Valeriano de Figueiredo Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO VALERIANO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, o que faço com arrimo no art. 300 do 

C P C . D e s i g n e - s e  a u d i ê n c i a  d e  c o n c i l i a ç ã o . C i t e - s e  o 

requerido.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 18 de outubro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85028 Nr: 3424-44.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloisa Ferro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal.

Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para apresentação de 

impugnação.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82336 Nr: 1983-28.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elena Cândida Prudente de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, 

Vereninha Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO 

A TUTELA ANTECIPADA requerida para fim de DETERMINAR que a parte 

ré suspenda, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), as cobranças 

atinentes aos contratos a que faz alusão a peça inaugural, sob pena de 
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cominação de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) o que faço com 

fundamento no art. 300 do CPC.DEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova.Designe-se audiência de conciliação.Frustrada a conciliação, a 

parte requerida terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da 

contestação, a contar na forma do art. 335, I do CPC.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Rosário Oeste/MT, 18 de outubro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61979 Nr: 1384-94.2015.811.0032

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice das Dores da Ressurreição

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Oficie-se o INSS para que preste informações acerca da existência de 

eventuais valores existentes em nome da falecida Luzia Galdina, bem 

assim a existência de dependentes da segurada.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às provdências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85437 Nr: 3642-72.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCETLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte requerente a fim de que sejam expedidos os respectivos 

mandados de busca e apreensão dos bens descritos na inicial, a serem 

cumpridos no endereço indicado ou em qualquer outro em sejam 

encontrados, nos limites da competência da Comarca deste Juízo, o que 

faço com arrimo no art. 2º, § 12 do Decreto-lei 911/69.Por consectário, 

desde já NOMEIO como depositários do bem os Srs. CLAUDIO PEREIRA DA 

SILVA, inscrito no CPF. 522.581.731-91, e SERGIO ALIPIO DA CRUZ, 

inscrito no CPF. 881.699-601-34, mediante termo de compromisso de bem 

desempenhar o encargo.Desde já autorizo ao Senhor Oficial de Justiça a 

requisitar o uso da força policial, caso de revele necessário.Exaurida a 

finalidade do presente expediente, comunique-se ao Juízo de origem e, em 

seguida, promova-se o arquivamento dos autos.Intime-se.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.Às providências.Rosário Oeste/MT, 18 de outubro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85569 Nr: 3720-66.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Mateus de Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 3720-66.2018.811.0032

Código n° 85569

Vara única

Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil. Assim, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, recebo a 

petição inicial.

Cite-se o executado para que, no prazo de três (03) dias, efetue o 

pagamento da dívida no montante de R$ 62.418,57 (sessenta e dois mil 

quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos), acrescido de 

custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a 

esses fixo em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citado o executado, o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e 

a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o prazo dos 

embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Caso não haja pagamento no prazo legal, voltem-me os autos conclusos 

para demais deliberações.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 18 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57018 Nr: 1376-54.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belmiro Pedroso de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, diante da ausência da parte requerida, mesmo intimada, 

decreto-lhe sua revelia, contudo, sem aplicar seus efeitos, sendo 

desnecessária a intimação da autarquia para futuro atos processuais, à 

exceção da sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57614 Nr: 1691-82.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Vitalina Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, diante da ausência da parte requerida, mesmo intimada, 

decreto-lhe sua revelia, contudo, sem aplicar seus efeitos, sendo 

desnecessária a intimação da autarquia para futuro atos processuais, à 

exceção da sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Permaneçam os autos conclusos para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57000 Nr: 1367-92.2014.811.0032

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentino Carmo da Silva, Edivino Carmo da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. Centro Norte - Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Abreu Mattos - 

OAB:OAB/MT 8.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17609/O, José Henrique da Silva Vigo - OAB:OAB/MT 

17.074-A

 Vistos.

Em consulta a decisão anterior, que determinou a remessa dos autos à 

Comarca de Cuiabá, verifico que ocorreu erro material. Isso porque, a bem 

da verdade, o processo principal vinculado a esta exceção de 

pré-executividade é aquele tombado sob o Cód. N. 55069, e não o de 

Còdigo n.º 57452, como constou na decisão.

Com isto, a fim de sanar o erro material cometido, onde consta os autos de 

n.º 1612-06.2014.811.0032 (cód. 57452), deve constar o de n.º 

104-25.2014.811.0032 (Cód. 55069), devendo este último ser remetido à 

Comarca de Cuiabá, onde seguirá seu curso normal.

Cumprida a determinação retro, promova-se o arquivemento destes autos, 

com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75137 Nr: 2435-72.2017.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Washington Moura da Paixão, Willian Camargo da 

Paixão(menor)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE PIRES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DOS SANTOS 

PAULINO - OAB:21674/O, SUZYE MARIA JOSE CONCEIÇÃO MARTINS 

DO NASCIMENTO - OAB:13746, VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - 

OAB:18308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

VI, do Código de Processo Civil. Determino a retirada de pauta da 

audiência designada para o dia 11 de dezembro de 2018, às 

15h45min.Proceda-se ao arquivamento dos autos com as anotações e 

baixas necessárias.Intime-seCumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Rosário Oeste/MT 18 de outubro de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84044 Nr: 2931-67.2018.811.0032

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E.A Bornholdt EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos verifico que a guia de recolhimento das 

custas judiciais não corresponde ao valor da causa, razão pela qual 

DETERMINO à parte autora que promova a emenda da petição inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetivando o recolhimento das custas 

complementares, sob pena de cancelamento da distribuição e extinçaõ do 

processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81102 Nr: 1121-57.2018.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Morato da Silva, VALDIVINO VICENTE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:2212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico n.º 1121-57.2018.811.0032

Código n.º 81102

Vara Única

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Usucapião Especial Urbano proposto pela parte 

requerente Zelito Oliveira Ribeiro em face de Roberto Morato de Silva, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora devidamente 

intimada emendar a petição inicial, conforme faz prova a decisão retro.

Em seguida, certificou-se o decurso do prazo sem manifestação da parte 

autora.

Vieram-me os autos conclusos

É o relatório do necessário.

 Passo a decidir.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Cediço que, para o regular exercício do direito de ação, faz necessário o 

preenchimento de alguns pressupostos, dentre os quais se inclui o dever 

de recolher as custas judiciais, salvo concessão do benefício da 

gratuidade de justiça. Assim, uma vez intimado o autor para sanar o vício 

por ausência do preenchimento de tal pressuposto extrínseco de validade 

do processo, a sua estinção é medida que se impõe.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Isentos de pagamento de custas.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 18 de Outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84001 Nr: 2903-02.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Inacio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:11, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83940 Nr: 2876-19.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:11, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 83142 Nr: 2461-36.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA EVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:11, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83502 Nr: 2660-58.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVES IVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA DOS SANTOS - 

OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:12, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82714 Nr: 2194-64.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:09, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58610 Nr: 43-33.2015.811.0032

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adevanir dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a cota do Ministério Público. Concedo a parte autora o prazo de 30 

(trinta) dias para juntar aos autos as certidões negativas indicadas pelo 

Ministério Público.

Decorrido o prazo, com ou sem a chegada dos documentos, abra-se vista 

dos autos à Defensoria Pública para apresentar alegações finais, no 

prazo legal. Em seguida, vista dos autos ao MP para parecer.

Após, conclusos para sentença.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59427 Nr: 370-75.2015.811.0032

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Candida Benedita de Souza Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a justificativa apresentada, defiro o requerimento da 

Defensoria Pública. Abra-se vista dos autos ao aludido órgão, para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82360 Nr: 2005-86.2018.811.0032

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILVANA LIBER DE OLIVEIRA, DILMARA LIBER DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL PINTO DE MAGALHÃES, JAQUELINE 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747, NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - OAB:9277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Vicente M. Scaravelli - 

OAB:3933, WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - 

OAB:18499/O, Whady Lacerda - OAB:11537

 Ante o exposto, DEFIRO o levantamento do valor incontroverso 

depositado nos autos (R$ 903.333,00 – novecentos e três mil, trezentos e 

trinta e três reais) em favor da parte requerida, ora consignada. 

Expeça-se alvará.Quanto aos demais pedidos (preliminar de ilegitimidade 

passiva, nulidade, e impugnação ao valor da causa), antes de decidir, 

deve a parte requerente se manifestar.Contudo, antes de proceder sua 

intimação para tanto, entendo prudente e necessário a designação de 

audiência de conciliação, em observância ao disposto no artigo 334 do 

CPC, levando-se em conta ainda que a parte autora indicou sua viabilidade 

na inicial.Assim, intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

de conciliação, a ser designada pela secretaria desta Vara. Advirta-se 

que o não comparecimento injustificado das autoras ou da parte requerida 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, a ser revertida em favor do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).Em 

não havendo autocomposição (o que não se espera por este juízo), 

considerando que a parte requerida já apresentou contestação, deverá a 

parte autora ser intimada impugnar a peça, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências. Intime-se.Rosário Oeste-MT, 19 de outubro de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78452 Nr: 4239-75.2017.811.0032

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ICM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Estando encerrada a instrução processual, já tendo a parte requerente 

apresentado alegações finais, bem como o Ministério Público apresentado 

parecer nesta audiência, permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82983 Nr: 2362-66.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olani Fátima Rovaris - OAB:SC 

27.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foi possível a intimação da testemunha, EDSON 

MADEIRA TORRES, conforme certidão de ref.21, eis que não foi possível 

localizá-lo, devolva-se a presente carta precatória ao juízo de origem, com 

as formas de estilo.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83405 Nr: 2617-24.2018.811.0032

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E.A Bornholdt EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar oo banco embargado da decisão de ref:8 : " Vistos. 

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO os Embargos à Execução 

opostos.Intime-se a parte embargada para manifestar em 15 (quinze) dias, 

conforme artigo 920, I, do Código de Processo Civil. Com a apresentação 

da impugnação, promova-se a intimação da parte embargante para 

apresentação de réplica. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.", vez que o advogado do banco 

embargado, não estava cadastrado no sistema Apolo, conforme ref:12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77049 Nr: 3561-60.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA REGINA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar bem como requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70582 Nr: 120-71.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS JUNIOR, 

Mário José de Souza Martins, Zilei Fatima de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

73,00(Setenta e tres reais), referente ao cumprimento do mandado na 

Fazenda Campina, Zona Rural de Fazenda Maru, a ser ser recolhido 

através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68069 Nr: 1814-12.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar bem como requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67047 Nr: 1285-90.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANY SEBASTIAO GOMES, GERMANO 

MANOEL GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar bem como requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66313 Nr: 982-76.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYNAMIS ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itapitanga Indústria de Cimento de Mato Grosso 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA - 

OAB:18197/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar bem como requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67532 Nr: 1537-93.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANY SEBASTIAO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar bem como requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65251 Nr: 578-25.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Centro Norte - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP INFORMATICA SOLUÇÕES EM TI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar requerendo o que entender 

de direito no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62887 Nr: 1745-14.2015.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerônimo Schafer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gabriel Schafer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:15829-A

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JERÔNIMO SCHAFER, Cpf: 

31424120187, Rg: 0401705-6, Filiação: Edith Ruth Schafer e Gabriel 

Schafer, natural de Arenápolis-MT, casado(a), Telefone 6599091997, 

atualmente em local incerto e não sabido ESPÓLIO DE GABRIEL SCHAFER, 

Cpf: 00637874153, Rg: 62106, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido ALOISIO SCHAFER, Cpf: 31464262187, Rg: 0360291-3, 

brasileiro(a), solteiro(a), atualmente em local incerto e não sabido CECILIA 

RUTH SCHAFER, Cpf: 50276492153, Rg: 0920764-3, brasileiro(a), 

solteiro(a), atualmente em local incerto e não sabido GRACIELA MELCHIOR 

SCHAFER, Cpf: 82316791115, Rg: 1103522-6, brasileiro(a), solteiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido INÊS BENIGNA SCHAFER, Cpf: 

78827426191, Rg: 1050734-5, brasileiro(a), solteiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido ISOLDE BENILDES SCHAFER, Cpf: 

51326248120, Rg: 0876493-0, brasileiro(a), solteiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido SILVANO SCHAFER, Cpf: 10672680149, Rg: 

951595, brasileiro(a), divorciado(a), atualmente em local incerto e não 

sabido TEREZINHA MARIA SCHAFER MAGALHÃES, Cpf: 32622830106, 

Rg: 0454840-0, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido INGRID ESTÁCIO REZENDE, Cpf: 86094327187, Rg: 

001115575, natural de Nortelândia-MT, solteiro(a), Telefone 06984015202. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DOS HERDEIROS QUE NÃO TENHAM 

REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO JUDICIAL 

COM PEDIDO LIMINAR DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO COMPONENTE 

DO ESPÓLIO de seu pai, GABRIEL SCHAFER, O falecido, GABRIEL 

SHAFER, não deixa viúva meeira, restando apenas os filhos herdeiros, 

sucessores legítimos (docs.03): ALOISIO SCHAFER, brasileiro, solteiro, 

portador do RG nº 0360292-3 SSP/MT, e inscrito no CPF sob o nº 

314.642.621-87, residente e domiciliado na Rua C 5, Bairro Morada do 

Ouro, município de Cuiabá/MT; CECÍLIA RUTH SCHAFER, brasileira, solteira, 

portadora do RG nº 0920764-3 SSP/MT, e inscrita no CPF sob o nº 

502.764.921-53, residente e domiciliada na Rua Dez, s/n°, Bairro São 

Mateus, município de Várzea Grande/MT; GRACIELA MELCHIOR SCHAFER, 

brasileira, solteira, portadora do RG nº 1103522-6 SSP/PR, e inscrita no 

CPF sob o nº 823.167.911-15, residente e domiciliada na Rua Ariano 

Suassuna, n° 538, Quadra 16, Lote 129, Município de Foz do Iguaçu/PR; 

INÊS BENIGNA SCHAFER, brasileira, solteira, portadora do RG nº 

1050734-5 SSP/MT, e inscrita no CPF sob o nº 788.274.261-91 residente e 

domiciliada na Rua Sete, n° 02, Bairro Morada do Ouro, município de 

Cuiabá/MT; ISOLDE BENILDES SCHAFER, brasileira, solteira, portadora do 

RG nº 0876493-0 SSP/MT, e inscrita no CPF sob o nº 513.262.481-20, 

residente e domiciliada na Rua Dez, s/n°, Bairro São Mateus, município de 

Várzea Grande/MT; JERÔNIMO SCHAFER, brasileiro, casado, portador do 

RG nº 0401705-6 SSP/MT, e inscrito no CPF sob o nº 314.241.201-87, 

residente e domiciliado na Rua Maria Felipa, s/n°, Bairro Centro, Município 

de Jangada/MT; SILVANO SCHAFER, brasileiro, divorciado, portador do 

RG nº 951595 SSP - MT, e inscrito no CPF sob o nº 106.726.801-49, 

residente e domiciliado na Rua Tenente João Batista L Silva, 300, Bairro 

Araés, Município de Cuiabá/MT e TEREZINHA MARIA SCHAFER 

MAGALHÃES, brasileira, casada, portadora do RG nº 0454840-0 SSP/MT, 

e inscrita no CPF sob o nº 326.228.301-06, residente e domiciliada na Br 

163/364, s/n°, Bairro Taboão, Município de Rosário Oeste/MT. Alegam que 

o de cujus não deixou testamento e deixou bens móveis e imóveis 

descritos na inicial;

Despacho/Decisão: Trata-se de ação de abertura de inventário judicial 

com pedido de liminar de levantamento de numerário componente do 

espólio de Gabriel Schafer, proposta por seu filho Jerônimo Schafer. A 

ação foi recebida na data de 09/11/2015 e determinada vista ao Ministério 

Público para manifestação quanto o pedido de liminar pleiteado nos autos. 

Na data de 11/11/20015 a suposta herdeira Ingrid Estácio Rezende 

postulou sua inclusão no rol de herdeiros do presente inventário. Na data 

de 02/12/2015, o Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido de 

liminar para levantamento de valores existentes na conta do falecido, 

desde que reservada à quota parte da suposta herdeira Ingrid Estácio 

Rezende. Pois bem. Em detido análise dos autos verifico que assiste 

razões o ilustre representante ministerial, no tocante a suposta herdeira 

Ingrid Estácio Rezende, uma vez que a mesma deverá proceder à ação 

judicial específica a fim de declarar a paternidade do falecido, cancelando 

o registro público de nascimento que com ela não condizer. Portanto, 

determino a intimação da suposta herdeira Ingrid Estácio Rezende para 

que proceda a referida regularização processual, com a propositura da 

ação adequada no intuito de declarar a paternidade do falecido. Ato 

contínuo, determino a intimação do requerente, para no prazo de 10 (dez) 

dias manifestarem acerca do petitório de Ingrid Estácio Rezende, nos 

termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. No tocante a liminar 

vindicada, DEFIRO o pedido, autorizando o inventariante a proceder ao 

levantamento dos valores existentes na conta bancária pertencente ao 

falecido Gabriel Shafer, mediante a expedição do competente alvará 

judicial, reservando a quota parte para a suposta herdeira Ingrid Estácio 

Rezende, qual seja 1/9, pelo período de 02 (dois) anos, sendo que 

decorrido esse período, caso demonstrada a sua inércia, seja redistribuída 

essa quota parte reservada para os demais herdeiros do inventário. Deve 

o inventariante apresentar em juízo a comprovação de todos os gastos 

por intermédio de planilha de gastos, notas fiscais, recibos, comprovantes 

de pagamentos, entre outros. Deve o processo de inventário deve seguir 

as seguintes fases: O procedimento do inventário tradicional segue as 

seguintes fases: 1ª Fase – Pedido de abertura do inventário; 2ª Fase – 

Nomeação do inventariante e assinatura do compromisso; Nomeio 

inventariante JERÔNIMO SCHAFER, que deve ser intimado a prestar 

compromisso em 05 (cinco) dias (art. 990, pr. único do CPC), e as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 993, CPC). 

3ª Fase – Apresentação das primeiras declarações pelo inventariante com 

a descrição dos bens, créditos e obrigações do espólio, bem como, a 

indicação dos valores e nomeação dos sucessores; 4ª Fase – Citação 

dos interessados ainda não representados nos autos, da Fazenda Pública 

e do Ministério Público, se houver algum incapaz ou ausente; 5ª Fase – 

Avaliação dos bens que poderá ser dispensada quando se tratar de bens 

imóveis, que poderá ser comprovada com lançamentos fiscais e desde 

que não haja impugnações; 6ª Fase – Últimas declarações; 7ª Fase – 

Cálculo do ITCMD com homologação do juiz e recolhimento do imposto; 8ª 

Fase – Pedido de quinhões, deliberação de partilha, esboço e auto de 

partilha. Quando houver herdeiro único, os bens serão adjudicados; 9ª 

Fase – Juntada das negativas fiscais; 10ª Fase – Expedição de formal de 

partilha ou de carta de adjudicação. No que tange à partilha, verifica-se 

que há 3 (três) tipos: a) Partilha Amigável, que é aquela que é feita de 

comum acordo entre os herdeiros, desde que sejam capazes e não haja 

divergência entre eles sobre seus termos; b) Partilha Judicial, que é aquela 

que é decidida pelo juiz quando não houver acordo entre os herdeiros ou 

alguns deles for incapaz. No geral, com base no esboço ou plano de 

partilha feita pelo partidor judicial e c) Partilha em vida, que é aquela que é 

feita pelo próprio autor da herança. Quando couber ao juiz decidir sobre a 

partilha 3 (três) princípios devem ser observados como advertido pela 

doutrina. São eles: 1º) Maior igualdade possível, seja quanto ao valor, seja 

quanto à natureza e qualidade dos bens; 2º) Prevenção de futuros litígios 

e 3º) Maior comodidade aos herdeiros. Portanto, o processo deve ser 

impulsionado na sequência das fases supracitadas, objetivando assim a 

máxima efetividade da prestação jurisdicional, sem intervenções anômalas 
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que venham a retardar ainda mais o trâmite da ação. Cumpra-se com a 

máxima urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS GRANADO 

MARTINS, digitei.

Rosário Oeste, 19 de outubro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82030 Nr: 1783-21.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI L. RUZIN ME, EUNICE MARIA 

LAZZARI RUZIN, Giovani Leandro Ruzin, KARINA FERNANDES BATISTA 

RUZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 182.00(cento e oitenta e dois reais), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Zona Rural de Rosário Oeste-MT(Cantina da Roça), a 

ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do 

provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66667 Nr: 1135-12.2016.811.0032

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roger Poltera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGISTRADOR PÚBLICO DO CARTÓRIO DO 1º 

ÓFÍCIO DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO DE FIGUEIREDO 

ROCHA E SILVA - OAB:18537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, sem maiores delongas, e com base no art. 723, 

parágrafo único do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

a fim de determinar ao Sr. Oátomo José Canavarros Serra, titular do 

Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT, ou seu substituto 

legal, para que promova a BAIXA e CANCELAMENTO das anotações nas 

matrículas 4348, 5754, 5753, 5755, 5750, e 5752, no que se refere aos 

termos da Notificação Judicial oriunda do processo nº 046/2000, que 

tramitou nesta Comarca de Rosário Oeste-MT. Expeça-se o competente 

mandado de cancelamento.Julgo extinto o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do que dispõe o art. 487, I, do CPC.Custas pelo 

requerente, na forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios, 

por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.Decorrido o prazo 

recursal, ARQUIVE-SE, com baixa e as anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.Às providências.Rosário Oeste/MT, 19 

de outubro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61421 Nr: 1158-89.2015.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Navimix Suplementos Minerais e Rações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Água Fina Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antonio Rodrigues de 

Almeida Filho - OAB:10910/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação Monitória proposta por NAVIMIX SUPLEMENTOS 

MINERAIS E RAÇÕES LTDA. em face de AGROPECUÁRIA ÁGUA FINA 

LTDA., ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora 

pessoalmente intimada para dar regular prosseguimento ao feito, tendo, 

contudo, quedado-se inerte.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relatório do necessário.

 Passo a decidir.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55684 Nr: 590-10.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francimar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Vistos.

Inicialmente, considerando que o réu foi devidamente citado e estava 

ciente da presente ação penal, mas diante da certidão do oficial de justiça, 

de que se encontra em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido do MP, e 

DECRETO-LHE A REVELIA, nos termos do art. 367 do CPP, e passo a 

prosseguir na instrução.

No mais, REDESIGNO audiência de continuação, para o dia 23/04/2019 às 

15h10min, com a finalidade de inquirição da testemunha JUAREIS FILHO DE 

CAMARGO, o qual poderá ser encontrado no mesmo endereço do 

mandado. Intime-se. Aguarde-se a realização da audiência.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67511 Nr: 1534-41.2016.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, Luciana Costa Pereira - 

OAB:17498, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT-8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

365,00(trezentos e sessenta e cinco reais), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro de Rosário (Jangada-MT), a ser ser recolhido através 

de Guia de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual 

pode ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou 

diretamente da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e 

preencher as lacunas com o numero único do processo e pesquisar e 

sempre marcar horário especial e seguir as listagens do sistema ou caso 

não consiga entrar em contato na Secretaria da Vara Única desta 

Comarca para esclarecimento e demais detalhes do sistema.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3596 Nr: 668-58.2001.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Rosário Oeste-MT (através de seu 

representante legal )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adila Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADILA MARIA DA SILVA, Cpf: 

07779070115, Rg: 0108765-7, Filiação: Antonio Camilo da Silva e 

Alexandrina Leite de Souza., data de nascimento: 02/12/1943, natural de 

Rosário Oeste-MT, viuvo(a), aposentada. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,09 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fagner Camargo 

Sampaio , digitei.

Rosário Oeste, 06 de abril de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61421 Nr: 1158-89.2015.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Navimix Suplementos Minerais e Rações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Água Fina Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antonio Rodrigues de 

Almeida Filho - OAB:10910/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação Monitória proposta por NAVIMIX SUPLEMENTOS 

MINERAIS E RAÇÕES LTDA. em face de AGROPECUÁRIA ÁGUA FINA 

LTDA., ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora 

pessoalmente intimada para dar regular prosseguimento ao feito, tendo, 

contudo, quedado-se inerte.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relatório do necessário.

 Passo a decidir.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-97.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000186-97.2018.8.11.0032. REQUERENTE: HELIZANGELA DE ALMEIDA E 

SILVA REQUERIDO: CLARO TV Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, 

limitando a contestar genericamente os pedidos. Ademais, a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, diferente do alegado pelo autor, verifico que há 

negativações preexistentes no extrato apresentado que já foram julgadas 

lícitas em primeira instancia, não havendo assim que se falar em 

indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que 

pese as razões expostas pela parte autora, é certo que possui outra 

negativação preexistente. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida em 

litígio, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 
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as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-97.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-82.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CANDIDO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000187-82.2018.8.11.0032. REQUERENTE: REGINALDO CANDIDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte 

autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. Ora, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida, 

limitando a contestar genericamente os pedidos. Ademais, a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Por fim, diferente do alegado pelo autor, verifico que há 

negativações preexistentes no extrato apresentado que já foram julgadas 

lícitas em primeira instancia, não havendo assim que se falar em 

indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que 

pese as razões expostas pela parte autora, é certo que possui outra 

negativação preexistente. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida em 

litígio, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-67.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CANDIDO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000188-67.2018.8.11.0032. REQUERENTE: REGINALDO CANDIDO 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante 

constantes nos contratos, etc., onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 
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Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-52.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDNALDO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000189-52.2018.8.11.0032. REQUERENTE: EDNALDO DOMINGOS DA 

SILVA REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante 

constantes nos contratos, etc., onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-37.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDNALDO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000190-37.2018.8.11.0032. REQUERENTE: EDNALDO DOMINGOS DA 

SILVA REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 
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entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos as assinaturas da parte reclamante 

constantes nos contratos, etc., onde se verifica visivelmente a 

semelhança nas assinaturas se comparadas à assinatura na procuração 

e documentos da parte reclamante. Ademais, desnecessária a realização 

de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82868 Nr: 1675-60.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO GONÇALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLAINE SANTOS DE SOUZA - 

OAB:8597/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Agostinho 

Gonçalves do Nascimento, qualificado nos autos, e, condeno o INSS a 

implantar, em favor da parte autora, o benefício de aposentadoria por 

idade rural, com renda inicial equivalente a um salário mínimo, pagando-lhe, 

em consequência, as diferenças devidas, desde a data do requerimento 

administrativo (29.02.2016). Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, 

com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Aos juros de 

mora será aplicada a regra do art. 1º-F da lei 9.494/97 (com a redação 

dada pela Lei nº 11.960/2009), e à correção monetária, deverá ser 

aplicado o índice do INPC(...).Custas indevidas.CONDENO o INSS em 

honorários advocatícios de sucumbência, quais fixo em 10% sobre o valor 

da condenação.Por fim, considerando que a verba ora deferida tem 

natureza alimentar, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

(CPC, art. 300) para determinar ao réu que implante o benefício de 

Aposentadoria por Idade ao autor no prazo de 30 (trinta) dias.Nestes 

termos, requisite-se ao Instituto Nacional de Seguro Social, na pessoa de 

sua gerente regional em Cuiabá que proceda a implantação do Benefício 

de Aposentadoria por Idade Rural em nome da parte autora – João 

Agostinho Gonçalves do Nascimento, com renda mensal inicial (RMI) 

correspondente a 01 (um) salário mínimo, com Data de Início do Benefício 

(DIB) a partir da data do requerimento administrativo (29.02.2016), e Data 

Inicial do Pagamento (DIP) em 30 (trinta) dias a contar da intimação da 

presente sentença devendo apresentar a este Juízo, no mesmo prazo (30 

dias), o comprovante da implantação.Após a implantação do benefício, 

havendo ou não a interposição de recurso de apelação, remetam-se os 

autos ao E. TRF1, para o reexame necessário, haja vista tratar-se de 

sentença ilíquida, o que faço nos termos da Súmula 490 do STJ.Dou esta 

por publicada em audiência. (...). Com o trânsito em julgado, requisite-se o 

pagamento das parcelas atrasadas, as quais, desde já, declaro de caráter 

alimentar(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79439 Nr: 194-62.2017.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCIL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS PEDRO CARVALHO - 

OAB:338383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, (R$55,25 cinquenta 

e cinco reais e vinte e cinco centavos)no prazo de 48 horas. Para tanto, a 

parte requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de 

complementação de diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do 

TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão de guia 

c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75979 Nr: 638-32.2016.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA DO VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI MAIA CALIL - OAB:344348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, (R$711,75 

setecentos e onze reais e setenta e cinco centavos)no prazo de 48 

horas. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e 

emitir a guia de complementação de diligência, e informar nos autos o 

pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86334 Nr: 936-53.2018.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON GONÇALVES DA SILVA, 

AURORA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, (R$923,45 

novecentos e vinte e tres reais e quarenta e cinco centavos)no prazo de 

48 horas. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e 

emitir a guia de complementação de diligência, e informar nos autos o 

pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86827 Nr: 1128-83.2018.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER HIGINO RODRIGUES, VALDECY 

GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, (R$357,70 

trezentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos)no prazo de 48 

horas. Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e 

emitir a guia de complementação de diligência, e informar nos autos o 

pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80340 Nr: 592-09.2017.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY GOMES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY ANNE MENEZES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, (R$164,00 cento e 

sessenta e quatro reais)no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte 

requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de 

complementação de diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do 

TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão de guia 

c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010601-59.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA COSTA (EXEQUENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos, bem 

como tem por finalidade a intimação de Vossas Senhorias para CIÊNCIA da 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DA TURMA RECURSAL exarada nos autos do 

processo identificado, para que em 5 dias manifeste o que entender de 

direito. Santo Antônio do Leverger, 19 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS 

DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000747-92.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CASTELINO ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

LUIZ DE LIMA CABRAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MORGANA RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente da sentença proferida nos 

autos. Santo Antônio do Leverger, 19 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS 

DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-14.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GRAUCIA REGINA PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 19 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000541-44.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIZABETH MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCICLEIA DE JESUS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1000541-44.2018.8.11.0053 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DE IMAGEM]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: ELIZABETH 

MARQUES DA SILVA Endereço: ESTRADA RURAL, SN, Comunidade 

Santana Pirain, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 POLO 

PASSIVO: Nome: LUCICLEIA DE JESUS Endereço: Comunidade do Estirão, 

Comunidade do Estirão, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 

Senhor(a): ELIZABETH MARQUES DA SILVA A presente carta, referente 

ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 07/02/2019 Hora: 12:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 19 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 
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seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-59.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IRVANO DA CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida da penhora online realizada nos 

autos. Santo Antônio do Leverger, 19 de outubro de 2018 MARCELA 

ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-57.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIZABETH WALDIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 19 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-42.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE ROSA MOREIRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 19 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-44.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MAGALHAES GONCALVES (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 19 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010663-02.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SIMONE GALDINO DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 19 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-75.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 19 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-50.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCELO FURINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 19 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-82.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PINHEIRO DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

FABIUS DELBONI DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo de 05 dias, 

informar nos autos os dados bancários e CPF para transferência do valor 

depositado pela parte requerida. Santo Antônio do Leverger, 20 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91283 Nr: 3269-20.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEROINA RITA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON DE JESUS, PATRÍCIA MUNIZ 

BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DA SILVA RAMOS - 

OAB:23771/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HEROINA RITA DE JESUS ajuíza Ação de Adjudicação Compulsória em 

face de EDMILSON DE JESUS, todos devidamente qualificados nos 

autos.Aduziu, em apertada síntese, que o requerido é proprietário de um 

imóvel urbano, Lote 07-C e 08-C, da Quadra 22. Ressaltou nos autos que 

o referido lote já fora vendido há muito tempo para a requerente conforme 

se verifica no recibo e contrato em anexo, no entanto, nunca fora 

transmitido a referida venda.Requereu a procedência do pedido para o fim 

de que seja adjudicado o bem imóvel apontado na exordial em favor da 

parte autora.É o breve relato.Fundamento e decido.RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil.Por fim, demostrada a hipossuficiência da parte 

autora, assim como a sua impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO a 

gratuidade da Justiça, nos moldes do art. 98 do Código de Processo 

Civil.Designo audiência de conciliação para o dia 06 de dezembro de 2018, 

ao 14h00min, para realização de audiência de conciliação (art. 5º da Lei nº 

5.478/1968). Cite-se o requerido, consignando que a data limite para o 

oferecimento de resposta é o dia da realização da audiência agendada, na 

forma do disposto no § 2º do art. 5º e art. 9º, ambos da Lei nº 5.478/1968. 

Intime-se o requerido, bem como a parte autora, para que compareçam à 

audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas, ocasião em 

que poderão apresentar demais provas (art. 8º da Lei nº 5.478/1968), 

consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.Faça-se 

consignar que o não comparecimento da parte autora à referida audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, assim como o fato de 

que a ausência do requerido determinará a revelia quanto à matéria de 

fato (art. 7º da Lei nº 5.478/1968).Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70389 Nr: 1363-63.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO ITAMARATI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284, MÉRCIA VILMA DO CARMO - OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HENRIQUE LUIZON - 

OAB:160903

 Feitos Cíveis nº. 1363-63.2016.811.0039.

Código nº. 70389.

Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Considerando que a parte requerida constituiu como procurador o 

advogado Adriano Henrique Luizon, com a devida procuração juntada em 

ref. 58, o isentando de implicações restritivas do art. 104 do CPC, torno 

sem efeito os atos de ref. 88/101.

Ademais, designo audiência de Instrução e Julgamento para oitiva das 

testemunhas arroladas em ref. 69, para o dia 13 de fevereiro de 2019 às 

16h30min.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86607 Nr: 955-04.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA APARECIDA PEREIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 955-04.2018.811.0039.

Código nº. 86607.

Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de fevereiro de 

2019, a realizar-se às 15h30min, devendo a parte requerente depositar o 

rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias antes da sua realização 

(artigo 450 do Código de Processo Civil).

Intime-se as partes, bem como seus procuradores para comparecer à 

solenidade e, , com as advertências legais.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89977 Nr: 2646-53.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2646-53.2018.811.0039.

Código nº. 89977.

Vistos.

Tendo em vista que nos autos consta que não houve tempo hábil para a 

intimação da parte requerida não sendo intimada conforme ref. 9, 

DETERMINO a redesignação de audiência de conciliação, para a data mais 

próxima da pauta, qual seja, dia 04 de dezembro de 2018, às 13h00min., 

com intimação das partes.

 Notifique-se as partes, bem como seus procuradores serem intimadas 

para comparecer à solenidade, com as advertências legais.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86276 Nr: 768-93.2018.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS
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 JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS propôs Ação de Divórcio 

Litigioso em face de IRENE MUNIZ DOS SANTOS todos devidamente 

qualificados nos autos.Aduziu em apertada síntese que, as partes 

contraíram matrimônio em 04 de abril de 2003, sendo que desse 

relacionamento tiveram duas filhas, hoje, menores de idade JULIANY 

MUNIZ DOS SANTOS, de 12 (doze) anos, e JÉSSICA MUNIZ DOS 

SANTOS, de 09 (nove) anos.Requer que seja decretado o divórcio do 

casal litigante.Contestação apresentada nos autos. Suscitou em preliminar 

incompetência deste juízo. Impugnação a contestação apresentada nos 

autos. É o relato.Decido.Cuida-se de preliminar de incompetência em razão 

do local, argumentando-se em suma, ser a parte requerida guardiã das 

filhas incapazes e que encontram-se residindo na comarca de Mirassol 

d’Oeste/MT quando do ajuizamento da ação, sendo tal comarca 

competente.Conforme Código de Processo Civil, o foro competente para a 

análise de tal pedido é o do local onde está residindo o guardião de filho 

incapaz, senão vejamos:Art. 53. É competente o foro:I - para a ação de 

divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou 

dissolução de união estável:a)de domicílio do guardião de filho incapaz;A 

hipótese vertente retrata caso em que a competência deve serdefinida 

pelo critério territorial, cuja natureza é relativa. Consoante o art. 64, do 

Código de Processo Civil, a incompetência relativa deve ser arguida em 

preliminar de contestação, a qual ocorreu nos presentes autos.Desta feita, 

sem sobressaltos estou convicto de que a preliminar de incompetência 

suscitada pela parte requerida merece acolhida pelas razões 

supracitadas. Isto posto, ACOLHO a preliminar suscitada pela parte 

requerida e, por consequência, DECLINO A COMPETÊNCIA para o foro da 

comarca de MIRASSOL D’OESTE/MT, entendendo ser o juízo competente 

para conhecer da presente ação.Remetam-se os autos ao Juízo 

competente, procedendo com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69458 Nr: 1037-06.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE RAMOS CARRIJO, 

RAPHAEL RONCONI DALMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:5286-B/MT, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391/MT

 Vistos em correição.

Intimem-se as Defesas para que apresentem os Memoriais Finais, no 

prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17958 Nr: 1152-08.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 AUTOS Nº 1152-08.2008.811.0039

CÓDIGO 17958

Vistos em correição.

Visando resguardar o contraditório e a ampla defesa, bem como os 

interesses defendidos por ambas as partes, intime-se o INSS para 

manifestar-se sobre o requerimento de habilitação de herdeiros carreada 

nos autos sob as fls. 179/207 no prazo de 10 (dez) dias, devendo, em 

caso de discordância, apontar desde já rol de dependentes habilitados à 

pensão [art. 112, Lei n.º 8.213/91].

Após, conclusos para análise do pleito retro.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 30 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69588 Nr: 1090-84.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON GONÇALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, WAGNER 

RICCI DA SILVA - OAB:MT 21379-O

 AUTOS Nº: 1090-84.2016.811.0039

CÓDIGO: 69588

Vistos.

Trata-se de manifestação protocolada pelo reeducando MILTON 

GONÇALVES FERREIRA, por intermédio de seu advogado constituído, no 

qual informa que fará uma viagem de aproximadamente 15 (quinze) dias 

juntamente com sua família na primeira quinzena deste mês de outubro, ao 

município de Luiz Eduardo Magalhães-BA (ref. 215).

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou-se favorável à 

autorização do período de afastamento de 15 (quinze) dias desta 

Comarca.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando está cumprindo 

pena atualmente no regime aberto, sendo que não consta no presente 

feito, qualquer informação desabonadora de seu comportamento, 

tampouco de descumprimento das condições impostas.

Desta forma, ante a inexistência de qualquer óbice, DEFIRO o pedido do 

reeducando MILTON GONÇALVES FERREIRA para autorizar sua saída 

desta Comarca e sua permanência pelo prazo de 15 dias na cidade de 

Luiz Eduardo Magalhães-BA para visitar seus familiares residentes 

naquela localidade.

Após o retorno, o reeducando deverá se apresentar novamente à 

Secretaria deste Juízo a fim de continuar cumprindo com suas 

apresentações quinzenais. Desde já fica o apenado cientificado que 

eventual descumprimento do presente decisum, implicará em falta passível 

de sanção.

Intime-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72424 Nr: 2384-74.2016.811.0039

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCK, GCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECK-DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

NPJ/FCARP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:13884/O

 AUTOS Nº 2384-74.2016.811.0039.

CÓDIGO 72424.

Vistos.

Visando resguardar o contraditório e a ampla defesa, bem como os 

interesses defendidos por ambas as partes, intime-se a parte autora para 

manifestar-se sobre o requerimento de habilitação de credores carreada 

nos autos sob referencia n. 70, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

São José dos Quatro Marcos-MT, 15 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88796 Nr: 1976-15.2018.811.0039
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANES TIMÓTEO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de JOANES 

TIMÓTEI TAVARES, a qual foi devidamente recebida em ref. 04.O réu fora 

devidamente citado e apresentou resposta escrita à acusação, nos 

termos do art. 396-A do CPP, não alegando qualquer preliminar ou matéria 

que ensejasse a rejeição da peça acusatória, também não juntaram 

documentos novos (ref. 17).Vieram os autos conclusos.É o relatório do 

necessário. Decido.Diante da manifestação da defesa, que deixou de 

arguir qualquer tema adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar 

na incidência do art. 397 do CPP, pois, não configurada na espécie 

“existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; da 

culpabilidade do agente; manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção 

da punibilidade do agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua 

marcha com sua consequente instrução.Desta feita, mantenho a decisão 

que recebeu a peça acusatória e DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento (art. 399 do CPP) para a data mais próxima disponível na pauta, 

qual seja 31 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 16H00MIN., oportunidade em que 

serão ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, e interrogado o réu.Intime-se/requisite-se os acusados.Intimem-se 

a vítima e as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 

219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se as que exerçam função 

pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP. Havendo 

necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o prazo de 

30 (trinta) dias para sua devolução. Advirto que a sua expedição não 

implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do art. 

222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que couber, 

das peças elencadas na C.N.G.C.Intime-se o MP e a defesa, inclusive da 

expedição (art. 222, parte final, do CPP) da carta, se necessário, 

atentando-se para o que preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do 

CPP.Cumpra-se com URGÊNCIA, por se tratar de processo envolvendo réu 

preso.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 76253 Nr: 2610-30.2014.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 Nos termos do art. 431 da CNGC, intima-se o(a) advogado(a) da parte 

Requerida, a devolver os autos em cartório no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

CNGC, Art. 431: O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os 

prazos de devolução de autos em carga, providenciando a cobrança 

mensal por meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por 

mandado, conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 35206 Nr: 2336-76.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEMES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA BABY 

LITVINSKI - OAB:39890/PR, SIDNEI LUIZ MANHABOSCO - OAB:9483-B / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, 16 de outubro de 2018.Conrado Machado Simão 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 29319 Nr: 644-13.2006.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL, JOÃO CESAR BORGES MAGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILA TRINDADE JEPPEZ 

ALBANEZ GARCIA - OAB:8687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT,16 de Outubro de 2018.Conrado Machado Simão 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 35243 Nr: 2246-68.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINA PIRES DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O, VICTOR PIERUCCI DE SOUZA - OAB:12647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, 16 de Outubro de 2018.Conrado Machado Simão 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 35150 Nr: 2299-49.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANTONIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA BABY 

LITVINSKI - OAB:39890/PR, SIDNEI LUIZ MANHABOSCO - OAB:9483-B / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT, ____/_____/2018.Conrado Machado Simão Juiz 

de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 35110 Nr: 2408-63.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA BABY 

LITVINSKI - OAB:39890/PR, SIDNEI LUIZ MANHABOSCO - OAB:9483-B / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do crédito tributário e 

JULGO EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.Publique-se.Intime-se a Fazenda Pública por 

REMESSA postal dos autos por se tratar de processo físico.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Sapezal/MT,16 de Outubro de 2018.Conrado Machado Simão 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 81524 Nr: 850-12.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., 

PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA – EXODUS I, GRUPO SIFRA / OPINIÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:MT 18406-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JÚNIOR - OAB:17.134/PR, CRISTIANO TRIZOLINI - OAB:192.978, JOSE 

LUIS DIAS DA SILVA - OAB:119848

 Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, 

contradição ou obscuridade na sentença.No mais, cumpra-se 

integralmente a sentença, expedindo ofício ao Cartório do Segundo Ofício 

dessa Comarca para que proceda a baixa/cancelamento definitivo das 

duplicatas, conforme determinado.INTIME-SE.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106545 Nr: 4811-87.2017.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILLANO-DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, JDC 

1ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZOLDE BECKENKAMP-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, SUZYE MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO MARTINS DO 

NASCIMENTO - OAB:13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114101 Nr: 4513-61.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 3ª VARA CIVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTAVAN SOLETTI - 

OAB:OAB/RO N º 3.70

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 85815 Nr: 2433-32.2015.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINALDO CRUZ AMARAL CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante o ofício juntado aos autos, dado a presença de débitos fiscais e o 

teor do exposto, retiro a restrição imposta.

Comunique-se a autoridade que expediu o ofício juntado em referência 67.

Intime-se a parte autora para realizar o prosseguimento da presente 

demanda, atentando-se em especial à eventual conversão para ação de 

execução.

Intimem-se

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73373 Nr: 937-36.2013.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:MT/16218/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON BRAGAGNOLO - 

OAB:RS 82720

 Certifico que o Termo de Guarda Definitiva encontra-se arquivado em 

pasta própria nesta secretaria aguardando a retirada da parte.
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Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 047/2018/DF.

O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei, e;

CONSIDERANDO que a servidora Solange Cristina de Oliveira Freitas, 

matrícula nº 24388, designada Gestora Judiciária da Secretaria da Vara 

Única, irá ausentar-se da Comarca no período de 15 a 19/10/2018, para 

participar da Capacitação Sipia-Sinase em Cuiabá/MT, bem como no 

período de 22 a 23/10/2018, em razão de Viagem Técnica GPSem: 

Treinamento, Consultoria e Auditoria em Juína/MT.

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora BETINA WOLLMEISTER DOS SANTOS, Analista 

Judiciária, matrícula nº 32656, para exercer a Função de Gestor Judiciário 

da Secretaria da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, no período de 

15 a 24/10/2018.

Publique–se, Registre-se, Cumpra-se.

 Tabaporã - MT, 15 de outubro de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 49/2018-TAB - DF

 O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei, e;

CONSIDERANDO que a servidora Lucimara Gonçalves Ferreira, matrícula 

nº 13004, Distribuidora, Contadora e Partidora desta Comarca, irá usufruir 

10 (dez) dias de férias referente ao exercício 2018 no período de 22 a 

31/10/2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora NATHALLY ROGÉRIA PEREIRA GOMES 

JARSCHEL, Técnica Judiciária, matrícula nº 34538, para substituir a 

Distribuidora, Contadora e Partidora, Lucimara Gonçalves Ferreira, no 

período de 22 a 31/10/2018.

Publique–se, Comunique-se, Cumpra-se.

 Tabaporã - MT, 19 de outubro de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32143 Nr: 1172-76.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVCM, EMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Rigo - OAB:75.910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Benini - 

OAB:41.409/PR

 Vistos, etc. Preliminarmente, defiro a juntada do substabelecimento da 

parte autora, concedendo-lhe ainda o prazo de 15 (quinze) dias para 

juntada do substabelecimento referente ao advogado, Dr. Abraão Lincon 

de Laet. Informe o Juizo deprecante e a patrona constituída. No mais, 

após, o decurso do prazo supracitado, com ou sem a juntada do 

substabelecimento, devolvam-se a presente missiva ao juízo deprecante 

com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10564 Nr: 187-88.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 (...) DECLARO, com permissivo no art. 61 do CPP, POR SENTENÇA, a 

EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do denunciado JOSÉ CARLOS 

CAVALCANTE, pelo advento da Prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, a fim de que esta produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença, 

informando-lhe o número do presente feito, bem como o número do 

inquérito policial, que dera origem a presente Ação Penal (artigo 974 e 

1453 da CNGC). Dou perdimento de eventuais armas apreendidas. Em 

conformidade com o art. 92, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal, c/c o art. 

25 da Lei nº 10.826/2003, se ainda não o foram, encaminhem-se a(s) 

arma(s) e munições utilizadas no crime ao Comando do Exército, para 

destruição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. Tendo em 

vista a nomeação do Advogado Dativo, arbitro a título de honorários 

advocatícios o valor de 05 URH´s. Expeça-se certidão de honorários. Nos 

termos do artigo 349 do CPP, do valor da fiança deverá ser deduzidas as 

custas processuais, sendo que eventual saldo restante deverá ser 

destinada à conta própria das entidades que aduz o provimento do CNJ. 

Saem os acusados intimados da sentença absolutória. As partes desistem 

do prazo recursal, motivo pelo qual determino o arquivamento do feito. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28459 Nr: 1207-70.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos, etc. Com a oitiva da testemunha, dou por encerrada a instrução 

processual. Destarte, abra-se vista às partes para apresentação de 

Memoriais Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pela 

acusação, e, após, à defesa. Após, tornem os autos conclusos para 

prolação de sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31887 Nr: 1017-73.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sady Casonatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945-B, João Batista Ferreira - OAB:MT/10.962-B, NAGIB 

KRUGER - OAB:4.419 MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, 

WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Andrea do Amaral de 

Paula - OAB:MT/11.543-B, Rafael Barion de Paula - OAB:MT/11.063-B

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte exequente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de AVALIAÇÃO. Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve o exequente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro" (por duas vezes), para emitir a guia no valor 

de R$ 30,00 (trinta reais) e o valor de R$ 2.970,00 emitir guia como 

complemento de diligência, considerando a localização da área a ser 

avaliada, nos termos da certidão do Oficial de Justiça de fls. 37.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29074 Nr: 1544-59.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZFdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 
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OAB:6200/MT

 Vistos, etc. Preliminarmente, homologo a desistência das oitivas das 

testemunhas Wanderson Ferreira Alves e Emerson Basilio Soares da 

Silva, declarando desta forma, o encerramento da instrução processual. 

Tendo o Ministério Público e a defesa apresentado alegações finas orais, 

consoante mídia anexa, passo a sentenciar. A sentença foi proferida de 

forma oral, sendo transcrito apenas o dispositivo e dosimetria da pena. 

DISPOSITO. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR o réu ZENILDO FERREIRA DE PAULA nas sanções do art. 129, 

§ 9º do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06. Deixo de 

condenar o réu em custas processuais, considerando que foi assistido 

por advogado dativo e o teor do artigo 3º, II, da Lei Estadual 7.603/01. (...) 

estabeleço o REGIME ABERTO, (...) a) Expeça-se Guia de Execução Penal, 

encaminhando para o juízo da execução penal que esteja o réu submetido, 

para fins de consolidação e somatória com as demais guias de 

execução(...) Cumpra a escrivania, no mais, o disposto no Código de 

Normas da douta Corregedoria-Geral de Justiça. Oficie-se à Comarca de 

Nova Mutum-MT, solicitando a devolução da precatória encaminhada para 

inquirição da testemunha Emerson Basílio Soares da Silva. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilos. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-60.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

VANIA CASSIA MAGAYEVSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS (ADVOGADO(A))

GERALDINO VIANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Considerando que ambas as partes se manifestaram nos autos 

informando que concordam com a planilha de cálculo elaborado pela 

contadoria deste Juízo, HOMOLOGO o cálculo realizado pelo juízo para 

que passe, doravante, a instruir a presente execução. Sendo assim, 

proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou 

Precatórios, em consonância com os cálculos homologados, atentando-se 

para o fato que o exequente não renuncia ao montante que excede o limite 

da Requisição de Pequeno Valor. Intime-se a exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os 

dados bancários necessários para expedição das Requisições de 

Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios, caso não constante nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-57.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

ROBERTO VAGNER PINHEIRO (REQUERENTE)

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS (ADVOGADO(A))

GERALDINO VIANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Considerando que ambas as partes se manifestaram nos autos 

informando que concordam com a planilha de cálculo elaborado pela 

contadoria deste Juízo, HOMOLOGO o cálculo realizado pelo juízo para 

que passe, doravante, a instruir a presente execução. Sendo assim, 

proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou 

Precatórios, em consonância com os cálculos homologados, atentando-se 

para o fato que o exequente não renuncia ao montante que excede o limite 

da Requisição de Pequeno Valor. Intime-se a exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os 

dados bancários necessários para expedição das Requisições de 

Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios, caso não constante nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-97.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

GERALDINO VIANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Considerando que ambas as partes se manifestaram nos autos 

informando que concordam com a planilha de cálculo elaborado pela 

contadoria deste Juízo, HOMOLOGO o cálculo realizado pelo juízo para 

que passe, doravante, a instruir a presente execução. Sendo assim, 

proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou 

Precatórios, em consonância com os cálculos homologados, atentando-se 

para o fato que o exequente não renuncia ao montante que excede o limite 

da Requisição de Pequeno Valor. Intime-se a exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os 

dados bancários necessários para expedição das Requisições de 

Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios, caso não constante nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-45.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Considerando que ambas as partes se manifestaram nos autos 

informando que concordam com a planilha de cálculo elaborado pela 

contadoria deste Juízo, HOMOLOGO o cálculo realizado pelo juízo para 

que passe, doravante, a instruir a presente execução. Sendo assim, 

proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou 

Precatórios, em consonância com os cálculos homologados, atentando-se 

para o fato que o exequente não renuncia ao montante que excede o limite 

da Requisição de Pequeno Valor. Intime-se a exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os 

dados bancários necessários para expedição das Requisições de 

Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios, caso não constante nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-67.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANI CAMILA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Considerando que ambas as partes se manifestaram nos autos 
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informando que concordam com a planilha de cálculo elaborado pela 

contadoria deste Juízo, HOMOLOGO o cálculo realizado pelo juízo para 

que passe, doravante, a instruir a presente execução. Sendo assim, 

proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou 

Precatórios, em consonância com os cálculos homologados, atentando-se 

para o fato que o exequente não renuncia ao montante que excede o limite 

da Requisição de Pequeno Valor. Intime-se a exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os 

dados bancários necessários para expedição das Requisições de 

Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios, caso não constante nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-37.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

NATHALLY ROGERIA PEREIRA GOMES JARSCHEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

GERALDINO VIANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Considerando que ambas as partes se manifestaram nos autos 

informando que concordam com a planilha de cálculo elaborado pela 

contadoria deste Juízo, HOMOLOGO o cálculo realizado pelo juízo para 

que passe, doravante, a instruir a presente execução. Sendo assim, 

proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou 

Precatórios, em consonância com os cálculos homologados, atentando-se 

para o fato que o exequente não renuncia ao montante que excede o limite 

da Requisição de Pequeno Valor. Intime-se a exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os 

dados bancários necessários para expedição das Requisições de 

Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios, caso não constante nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-52.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

DORACI MARIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS (ADVOGADO(A))

GERALDINO VIANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Considerando que ambas as partes se manifestaram nos autos 

informando que concordam com a planilha de cálculo elaborado pela 

contadoria deste Juízo, HOMOLOGO o cálculo realizado pelo juízo para 

que passe, doravante, a instruir a presente execução. Sendo assim, 

proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou 

Precatórios, em consonância com os cálculos homologados, atentando-se 

para o fato que o exequente não renuncia ao montante que excede o limite 

da Requisição de Pequeno Valor. Intime-se a exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os 

dados bancários necessários para expedição das Requisições de 

Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios, caso não constante nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-07.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (ADVOGADO(A))

ELIVAL JOSE MAXIMIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

GERALDINO VIANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Considerando que ambas as partes se manifestaram nos autos 

informando que concordam com a planilha de cálculo elaborado pela 

contadoria deste Juízo, HOMOLOGO o cálculo realizado pelo juízo para 

que passe, doravante, a instruir a presente execução. Sendo assim, 

proceda-se o cumprimento das Requisições de Pequeno Valor-RPV e/ou 

Precatórios, em consonância com os cálculos homologados, atentando-se 

para o fato que o exequente não renuncia ao montante que excede o limite 

da Requisição de Pequeno Valor. Intime-se a exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os 

dados bancários necessários para expedição das Requisições de 

Pequeno Valor-RPV e/ou Precatórios, caso não constante nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-84.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA APARECIDA PONZIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Vistos. Em atenção ao 

petitório de ID n.º 15221466, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 

de 15 (quinze) dias, promova o cumprimento da obrigação de fazer fixada 

em sentença proferida nesses autos, sob pena de incorrer em multa diária 

no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) pelo descumprimento. No mais, 

DEFIRO o levantamento do montante depositado nos autos em favor da 

parte exequente, mediante expedição de alvará, vez que, corresponde ao 

cumprimento espontâneo da obrigação de pagar quantia certa. Sem 

prejuízo, determino a mudança da fase processual dos presentes autos 

para que passe, doravante, a tramitar na fase de cumprimento de 

sentença. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010013-60.2014.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PEDRO VENTURA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  T A B A P O R Ã 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ Vistos, etc. A exequente requereu a 

adjudicação dos bens penhorados nos autos, e, tendo em vista que o 

executado, deixou transcorrer in albis o prazo que tinha para embargar a 

execução e em obediência aos princípios da celeridade e da informalidade 

que vigoram no Juizado Especial e ao disposto no artigo 53, § 2º da Lei nº 

9.099/95, deve-se buscar o meio mais rápido e eficaz para solução do 

litígio, evitando-se alienação judicial. Ante o exposto, ADJUDICO em favor 

da exequente os bens penhorado em ID n.º 14200705 , datado em 

10/07/2018. Expeça-se carta de adjudicação, entregando-a à exequente, 

mediante recibo nos autos. Cumprida aludia providência, certifique nos 

autos se ainda resta saldo remanescente em favor da parte exequente, 

atentando-se ao montante correspondente ao bens adjudicados, e, sendo 
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positivo, havendo saldo, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção e arquivamento. Por fim, certifique se existem 

valores vinculados ao presente processo, por força da diligência 

registrada em ID n.º 11175764 e, após, tornem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-18.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (ADVOGADO(A))

AGNALDO VALDIR PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P & P SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora, requereu a desistência 

da ação, conforme petitório encartado aos autos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

A desistência da ação provoca a extinção do processo sem resolução do 

mérito e não impede que, futuramente, a autora venha, outra vez, propor a 

mesma ação. “Ex positis”, em cumprimento aos limites procedimentais do 

Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

despesas processuais. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62464 Nr: 707-25.2018.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirlei Maria Baretta Tacca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Tacca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 12409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, GEANE FRANCHESCA MONTEIRO - OAB:MT/24.393

 Impulsiono os autos para intimação da parte requerida, por seu 

procurador, para no prazo de 05 dias efetuar a retiradas dos formais de 

partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51216 Nr: 158-83.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO PEREIRA DIAS, JANAINA 

PERPETUO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20.720-B, Marco André Honda Flores - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa de citação dos executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55036 Nr: 2169-85.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C T DA SILVA E CIA LTDA ME, CLECI 

TAVARES DA SILVA, ALAN ISIDORIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que não consta nos autos informação, quanto a pagamento, 

nomeação de bens a penhora ou embargos a execução promovidos pelo 

executado citado ALAN ISIDORIO NETO, razão pela qual impulsiono os 

autos para intimar a parte exequente, por meio de seu procurador, para 

que no prazo de 15 dias informe se os executados citados efetuaram o 

pagamento ou não. Na hipótese de não ter ocorrido à quitação do débito, 

promovo a intimação da parte exequente, para requerer o que entender de 

direito, ou indicar bens passíveis de penhora, quando deverá recolher a 

diligência do Oficial de Justiça para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, ou custas processuais de envio de carta precatória se for o caso, 

a fim de que seja dado cumprimento ao ato penhora e avaliação de bens, 

além de apresentar a planilha de cálculo atualizada, BEM COMO, mpulsiono 

os autos para promover a intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a certidão 

negativa de citação dos executados CT da Silva e Cleci Tavares da Silva, 

bem como promover a complementação do depósito da diligência, no valor 

de R$ 25,80 em favor do Oficial de Justiça Pamella Daiane Meinerz, 

devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, em 

conformidade com o requerimento a fl. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52526 Nr: 850-82.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton John Wagner Formehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias, quanto a devolução 

da correspondência com anotação " não existe o número".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54622 Nr: 1976-70.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON CASTRO SOUSA, ODIMAR 

ANTONIO SILVA DALLA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093, Defensoria Pública de Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Fábia 

Cristina Walter - OAB:MT 16136

 Impulsiono os autos para promover a intimação da douta defensora 

nomeada, quanto ao conteúdo da r. sentença, em que: "(...)1.RÉU: 

GENILSON SOUS1ª FASE: O apelado é primário.(...) Sopesadas tais 

circunstâncias, fixo a pena-base acima do mínimo legal, arbitrando-a em 1 

ano e 3 meses de reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do 

salário mínimo. 2ª FASE: Ausentes circunstâncias agravantes, mas há a 

atenuante da confissão, na medida em que o réu reconheceu saber da 

origem ilícita dos produtos e que havia acondicionado-os em sua casa, 
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além de estar presente a minorante da maioridade relativa (art. 65, I. CP), 

porque Genilson possuía 20 anos e alguns meses ao tempo do delito, 

razão porque decresço a pena, nos moldes da Súmula 231/STJ, ao mínimo 

legal, ou seja, 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. 3ª FASE: Ausentes 

causas de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva em 1 ano de 

reclusão e mais 10 dias-multa, calculados sob 1/30 do salário 

mínimo.Diante da quantidade da pena fixada, e nos termos do artigo 44 do 

Código Penal, fixo a pena no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, 

do Código Penal.Tenho que o apelado preenche os requisitos subjetivos e 

objetivos previstos no art. 44 do CP, razão pela qual substituo a sua 

reprimenda carcerária por duas restritivas de direitos, consistente, a 

primeira, em prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, a ser 

destinado ao Conselho da Comunidade de Execuções Penais, e a 

segunda, em prestação de serviços à comunidade, à razão de 1 hora por 

dia de condenação, em instituição definida pelo Juízo da Execução.(...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 42701 Nr: 1669-24.2013.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jersonita Montanher Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DORIVAL VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para manifestação quanto a certidão negativa de citação do herdeiro 

Dorival Valário Filho, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58942 Nr: 1686-21.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilson Antonio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja desentranhado e cumprido o mandado de citação dada a 

ausência temporária do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51945 Nr: 514-78.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL 

LUVERDENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ARGEL RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cezar Krein - OAB:7350-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando Art. 389 CNGC/TJMT, impulsiono os autos para a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 10 dias, efetuar o 

recolhimento das taxas e custas processuais de remessa da Carta 

Precatória ao Juízo Deprecado, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

comprovando-se nos autos o efetivo cumprimento para o encaminhamento 

da deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55826 Nr: 19-97.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESSI PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias esclarecer o endereço 

acostado a fls. 51, em que: "RUA R S/N 0240406149500 QD : 30 - LT : 08 - 

6/1956438-4", pois não sendo é possível o envio de correspondência para 

o endereço descrito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45781 Nr: 1616-09.2014.811.0108

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Astor Lenz, NELCI LENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que decorreu o prazo para a Sra. Jaqueline 

Graciela Lenz manifestar interesse em ser curadora da interditada. Assim, 

impulsiono os autos para intimar o curador, por meio de sua procuradora, 

para que informe o atual paradeiro da interditada, bem como o seu estado 

de saúde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55490 Nr: 2414-96.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVALDO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA BORGES PITTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias quanto a citação 

negativa da requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 47679 Nr: 375-63.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA SILVA ARANTES, MARCIO 

GASPARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Damaceno - 

OAB:15.654, Andre Assis Rosa - OAB:MT0019077A, Daniel Victor 

Farias Castro - OAB:MT0017609O, Vanessa Rocha de Oliveira - 

OAB:MT0018714B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a devolução 

das cartas de citação com anotação "não procurado" e "não existe o 

número".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41920 Nr: 826-59.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Valdemar Antonio Staschezen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEDRO MONTOVA NETO, Universal 

Motos - Valverde Montova Comercio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 Processo n.º 826-59.2013.8.11.0108.

Designo o dia 08 de novembro de 2018, às 15horas, para realização de 

audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do 

Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil].

Incumbe ao advogado consti¬tuído pela parte informar ou intimar a 

testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, 

observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil.

Intimem-se o autor e os réus, mediante a expedição de mandado, 

registrando-se que o não-comparecimento à audiência ou a recusa a 

prestar depoimento pessoal produzirá o efeito da confissão [art. 385, § 1.º 

do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41902 Nr: 806-68.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VUMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Processo n.º 806-68.2013.8.11.0108.

Proceda-se à expedição de carta precatória para a Comarca de Apui/AM, 

com a finalidade de proceder-se a intimação do executado para que, no 

prazo de 03 (três) dias a) concretize o pagamento integral da dívida 

alimentar em atraso – R$ 1.427,52 (mil, quatrocentos e vinte e sete reais e 

cinquenta e dois centavos) – comprove que já o fez ou justifique a 

impossibilidade de realizar a quitação [art. 528 do Código de Processo 

Civil], sob pena de protesto da decisão judicial e de decretação da prisão 

civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses [art. 528, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. As prestações vencidas durante o trâmite da execução 

serão incluídas no saldo devedor, para fins de quitação [art. 528, § 7.º do 

Código de Processo Civil; Súmula n.º 309 do STJ]; b) efetue o pagamento 

do valor objeto do acordo – R$ 2.569,40 (dois mil, quinhentos e sessenta e 

nove reais e quarenta centavos), sob pena de penhora de bens.

Exaurido o prazo para pagamento, intime-se à exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 46369 Nr: 2016-23.2014.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DE LIMA ALMEIDA, PATRICIA RODRIGUES DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187, Joao Antonio Francisco - OAB:GO0021331, Michele 

Cristina Chaguri - OAB:MT0016677A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de 

DETERMINAR ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as 

providências necessárias no sentido de proceder à concessão do 

benefício previdenciário consistente no amparo assistencial ao requerente 

Emerson de Lima Almeida, no valor correspondente a 01 (um) salário 

mínimo, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias.Com fundamento 

no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do 

Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se expeça requisição de 

pagamento dos honorários do perito (Dr. Sérgio José Abrão).Não havendo 

mais provas a serem produzidas, DECLARO encerrada a instrução 

processual e determino a abertura de vista dos autos às partes, 

primeiramente à parte autora, para que, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, apresentem alegações finais. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 64140 Nr: 1756-04.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA SILVA DE OLIVEIRA SIFUENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial 

por Tania Silva de Oliveira Sifuentes em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, para o fim de CONFIRMAR, integralmente, a tutela de urgência 

concedida e, como consequência natural:a) CONDENAR o réu Estado do 

Mato Grosso na obrigação de fazer, consistente em providenciar, 

imediatamente e em caráter emergencial, o fornecimento do medicamento 

denominado “RITUXIMABE 500mg” à Tania Silva de Oliveira Sifuentes;b) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, para o fim de resolver o 

mérito do processo, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Com espeque no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 

7.603/2001, ESTABELEÇO que os requeridos devem ficar isentos do 

pagamento das custas judiciais.Com relação aos honorários de advogado 

decorrentes da sucumbência, cumpre ter presente que tomando em 

consideração que a Emenda Constitucional n.º 80/2014 conferiu à 

Defensoria Pública idênticas prerrogativas atribuídas à Magistratura, 

conclui-se, por força de conclusão lógica, que se revela totalmente 

incabível o recebimento de honorários de advogado [cf.: TJMT, Agravo 

Regimental n.º 0019673-40.2016.8.11.0000, 4.ª Câmara Cível, Rel.: Des. 

Luiz Carlos da Costa, j. 01/03/2016; TJMT, Agravo n.º 

0152629-54.2015.8.11.0000, 3.ª Câmara Cível do TJMT, Rel.: Des. Maria 

Aparecida Ribeiro, j. 15/12/2015]. DEIXO DE IMPOR, portanto, a 

condenação dos réus no pagamento de honorários de 

advogado.Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 62 

dos autos. Após, expeça-se alvará de liberação dos valores, com o 

registro de que a liberação dos valores será realizada para cada 

sessão/aplicação do tratamento, que deverá ser comprovada mediante a 

juntada nos autos da respectiva nota fiscal, cientes as partes de que a 

não prestação de contas acarretará a determinação de devolução dos 

valores aos cofres públicos. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 52444 Nr: 805-78.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR GOMES MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 Processo n.º 805-78.2016.8.11.0108.

Designo o dia 08 de novembro de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do 

Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil].

Incumbe ao advogado consti¬tuído pela parte informar ou intimar a 
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testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, 

observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil.

Intimem-se a autora e o réu, mediante a expedição de mandado, 

registrando-se que o não-comparecimento à audiência ou a recusa a 

prestar depoimento pessoal produzirá o efeito da confissão [art. 385, § 1.º 

do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 43550 Nr: 2495-50.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra Edy Wilson Piccini, para o 

fim de:a) RECONHECER a configuração de excesso de execução e, como 

decorrência, FIXAR como devido, a título de honorários advocatícios, o 

valor de R$ 12.585,70 (doze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e 

setenta centavos), atualizado até 26/09/2016;b) DECLARAR encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pelo princípio da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º c/c o art. 

90, ambos do Código de Processo Civil, CONDENO o impugnado no 

pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados 

ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor extirpado da 

execução, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado 

e o interstício temporal que o processo tramitou, vedada a possibilidade de 

compensação [art. 85, §14.º do Código de Processo Civil/2015]. Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e dos 

honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, infligido 

ao impugnado, em razão do fato de ter-lhe sido concedido o beneplácito 

da assistência judiciária gratuita.Preclusa esta decisão judicial, com 

fundamento no conteúdo normativo do art. 535, § 3.º do Código de 

Processo Civil/2015, DETERMINO que se providencie o pagamento da 

quantia em dinheiro, estabelecida nos cálculos, mediante Requisição de 

Pequeno Valor a ser cumprida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 51854 Nr: 466-22.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene das Dores Martins, Roseli Balmant de Almeida, 

Sandra Beilfuss, Sonia Roseles Gnoato, Rosylene Almeida de Souza, 

SEBASTIÃO DO LIVRAMENTO DE ALMEIDA, Valdivino Rosa dos Santos, 

WILTON CARDOSO DE SÁ, WALDIR ERNEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - 

OAB:MT0018395O, Luis Eduardo Ferreira - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 466-22.2016.8.11.0108.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste [art. 178, inciso I do Código de Processo Civil].

Depois, voltem conclusos para sentença.

 Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40372 Nr: 836-40.2012.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 836-40.2012.8.11.0108.

Cumpra-se integralmente a decisão encartada na fl. 63 dos autos.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26911 Nr: 1515-74.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1515-74.2011.8.11.0108.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em benefício da credora.

Após, aguarde-se o pagamento do precatório. Intimem-se.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 49926 Nr: 1545-70.2015.811.0108

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO DEMARI WEBBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO ALVES DA SILVA, SANDRA REGINA 

RANGEL DA SILVA, Edinamar Alves Correa da Silva, BENEDITO BRIZOLA 

FERREIRA, MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA, Ed-Wilson Alves da 

Silva, LUIZ ZOLDAN, MARIA PERIN ZOLDAN, AIRES TRÊS, DINEI OCA, 

HIDEO OKA, LEONILDA ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:6116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS BITENCOURT 

ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 (...) DEFIRO o pedido de emenda da petição inicial, para a finalidade de 

determinar a inclusão, no polo ativo da lide, da pessoa de Cledi Kasburg da 

Silva. Corrija-se e modifique-se os dados do sistema APOLO.Proceda-se à 

citação da União, através da Procuradoria da União, mediante a estrita 

observância da regra prevista no art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da 

CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 30 (dias) dias, apresente 

contestação. Após, proceda-se, também, a remessa do processo à 

Procuradoria da Fazenda Nacional, mediante a estrita observância da 

regra prevista no art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste se possui interesse em 

intervir no processo.Considerando-se que subsiste, nas matrículas dos 

bens imóveis, objeto da lide, garantia hipotecária, como medida de 

prudência, proceda-se à intimação do credor hipotecário acerca da 

existência da presente demanda.Tendo em vista que os bens imóveis, 

objeto da ação de usucapião, localizam-se dentro dos limites territoriais da 

Comarca de Tapurah/MT, Determino a expedição de oficio ao Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Tapurah/MT para que proceda, no 

prazo de 20 (vinte) dias, a transferência das matrículas dos bens imóveis, 

objeto da lide, registrando-se que as despesas da realização do ato 

deverão ser quitadas pelo autor.Intime-se o requerente para que, no prazo 

de 90 (noventa) dias, providencie a apresentação da “planta e memorial 

descritivo georreferenciado, certificado pelo INCRA”, dos bens imóveis, 

objeto da demanda, bem como promova a citação dos confinantes Alceu 

Luiz Três e Aurora Três e Aires Três. (...)

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 60803 Nr: 2876-19.2017.811.0108

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALIA FRANCISCA DOS SANTOS, MARCELO RICARDO 

DOS SANTOS, Mauro Ricardo dos Santos, Tiago Ricardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RICARDO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2876-19.2017.811.0045.

Reitere-se o ofício expedido ao Cartório do Segundo Ofício da Comarca de 

Tapurah/MT, registrando-se, de maneira expressa, que o descumprimento 

da ordem judicial acarretará em responsabilidade funcional.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 60825 Nr: 2886-63.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAÍAS NERI TOBALDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARVUS TECNOLOGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2886-63.2017.811.0045.

Considerando-se as particularidades da causa e como forma de adequar 

o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código 

de Processo Civil], deixo, para momento oportuno, a análise da 

conveniência da realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 

da ENFAM].

Proceda-se à citação da requerida, mediante a expedição de carta 

precatória, registrando-se o referencial de endereço indicado na petição 

juntada na fl. 40 dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil].

Intimem-se.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 65229 Nr: 4346-31.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVBDN, TVDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4346-31.2016.8.11.0108.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 53078 Nr: 1116-69.2016.811.0108

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinaria Gonçalves Michels

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Itanhangá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Processo n.º 1116-69.2016.811.0108.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se o 

réu Estado de Mato Grosso, devidamente citado, apresentou contestação. 

Após, venham conclusos para sentença.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 20933 Nr: 275-55.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Baldissera & Cia Ltda - EPP, CLÁUDIO ROBERTO 

BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beloni Lago Mazzonetto, Devino Manfio 

Mazzonetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093, 

Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafaela Calgaro - OAB:MT 

9.403-B

 Processo n.º 275-55.2008.8.11.0045.

Proceda-se à citação da requerida, mediante a expedição de carta 

precatória, registrando-se o referencial de endereço indicado na petição 

juntada na fl. 105 dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil].

Intimem-se.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 52310 Nr: 726-02.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS, NMBdSS, SLS, STS, EdRS, ESSS, APS, 

DMS, IGS, TRS, SISFDR, VFDR, OLS, IBS, IMS, IST, VT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:OAB/MT 12097-B, Rogerio Ferreira da Silva - OAB:MT 7868-A

 Processo n.º 726-02.2016.811.0045.

Intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indiquem, caso queiram, as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste se possui interesse em intervir no processo.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 53537 Nr: 1345-29.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ORZECHOVSKI ME, Daniel 

Orzechovski, ASBEL TORRES PONTES ORZECHOVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1345-29.2016.811.0108.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

depreende-se que os requeridos, devidamente citados, deixaram de 

concretizar o pagamento espontâneo da dívida e também não 

apresentaram embargos à ação monitória (fls. 59/57). Logo, diante desta 

moldura, com espeque no conteúdo normativo do art. 701, § 2.º do Código 

de Processo Civil, DECLARO constituído, de pleno direito, os documentos 

que fundamentam a ação monitória, como título executivo judicial.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença em ação monitória.

Proceda-se à intimação dos executados, através da expedição de 

mandado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento 

integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de 

Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação 

voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora 

e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25260 Nr: 1536-84.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusita Dutra Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1536-84.2010.811.0108.

Como forma de concretizar os comandos da decisão proferida no 

julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, pelo C. STF, 

considerando-se que, no caso concreto, a contestação limitou-se a arguiu 

a inexistência de interesse de agir, DETERMINO a intimação da requerida, 

mediante a estrita observância do conteúdo normativo do art. 412, §§ 5.º, 

6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente resposta e manifeste concordância/discordância quanto ao 

aproveitamento da prova produzida durante a instrução, registrando-se 

que a ausência de manifestação com relação a este ponto acarretará em 

anuência tácita no aproveitamento da prova.

Intimem-se.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 52046 Nr: 575-36.2016.811.0108

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Antonia de Oliveira Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 575-36.2016.811.0108.

Intime-se a requerida, mediante a observância do conteúdo normativo do 

art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste acerca do pedido de desistência da ação [art. 

485, § 4.º do Código de Processo Civil].

Tapurah/MT, em 15 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 55221 Nr: 2266-85.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MEDEIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINO DA BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B

 Processo n.º 2266-85.2016.811.0108.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do teor da contestação. Intimem-se 

também as partes litigantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indiquem, caso queiram, as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26602 Nr: 1206-53.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA SUZAN SIMAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Tapurah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1206-53.2011.8.11.0108.

Considerando-se que o requerido, devidamente intimado, deixou de 

apresentar impugnação à execução, com espeque no teor do art. 535, § 

3.º do Código de Processo Civil, DETERMINO que se providencie o 

pagamento da quantia em dinheiro exigida no requerimento de cumprimento 

de sentença, mediante Requisição de Pequeno Valor. Intimem-se.

Tapurah/MT, em 17 de outubro 535de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 58745 Nr: 1566-75.2017.811.0108

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PINHEIRO DA SILVA FILHO, ISABEL 

JOAQUINA SILVA, ELINEIA SOARES TERRES, ALCINA DA SILVA VIEIRA, 

BENEDITO SOARES DA SILVA, ELOINA DA SILVA ALMEIDA, Lucide 

Soares de Pinto, GERCILIO SOARES DA SILVA, JOSÉ PINHEIRO DA SILVA 

NETO, LAURENTINA SOARES LOPES, LUCIANO SOARES DA SILVA, 

LUCINDA SOARES DE PAULA, JOARY SOARES DE CAMPOS, JOAMIL 
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SOARES DE CAMPOS, Mafalda Sampaio da Silva Pinheiro, JOACI SOARES 

DE CAMPOS, EDILAINE DE CAMPOS SOUZA, ALESSANDRA SOARES DE 

CAMPOS SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA DE OLIVEIRA 

GONÇALVES - OAB:14645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1566-75.2017.8.11.0108.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se 

te rce i ros  in te ressados ,  c i tados  po r  ed i ta l ,  ve i cu la ram 

contestação/manifestação.

Proceda-se à intimação da Fazenda Pública Estadual, mediante carga dos 

autos [art. 183, § 1º do Código de Processo Civil], para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifeste.

Proceda-se à intimação da inventariante, através de sua advogada 

constituída, via DJe, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

sobre a contestação/reconvenção (fls. 156/170), bem como sobre a 

manifestação da Fazenda Pública Federal (fl. 194).

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifeste.

 Intimem-se.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63020 Nr: 1038-07.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mafalda Sampaio da Silva Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Soares de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA DE MORAIS - 

OAB:16407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1038-07.2018.8.11.0108.

Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Proceda-se à intimação da parte requerida, através de seu advogado 

constituído, via DJe, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

[art. 432 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 16056 Nr: 755-38.2005.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind e Com., Massa Falida da 

empresa Olvepar da Amazonia S/A Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio de Melo, Lhania Elvira de Melo, 

José Fonseca de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Bruno Oliveira de Castro - OAB:9.237, Pedro Paulo 

Peixoto da Silva Junior - OAB:MT0012007O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:MT 6214-B

 Processo n.º 755-38.2005.811.0108.

Com lastro no conteúdo normativo do art. 72, inciso II e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e do art. 3.º, inciso VI da Lei Complementar 

Estadual n.º 146/2003, determino que o processo seja encaminhado à 

Defensoria Pública para que atue na condição de curador especial dos 

executados, citados mediante a expedição de edital, e se manifeste.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24422 Nr: 696-74.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. VARGAS & CIA LTDA ME, Debora Cristina 

Skoreck, LEOCRIDES VARGAS, FERNANDO DOS SANTOS VARGAS, 

MARLENE VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladeli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950

 Processo n.º 696-74.2010.8.11.0108.

A escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de incluir os registros dos advogados que patrocinam os 

interesses da exequente, fazendo-se consignar o nome dos causídicos 

mencionados na petição e procuração anexadas nas fls. 130/132 dos 

autos.

Considerando-se o teor da certidão encartada na fl. 139 dos autos, 

determino a expedição de alvará de liberação, da quantia depositada no 

processo (fls. 111, 112 e 114), em prol da exequente.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre o conteúdo da petição encartada nas fls. 125/126 dos autos, bem 

como apresente cálculo atualizado da dívida, com dedução dos valores 

levantados, e promova o andamento do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 47373 Nr: 205-91.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A. ZORZI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Henrique Boffete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Paula de Souza - 

OAB:OAB/MT 17437B, Marco Antonio Mendes - OAB:OAB/MT 

11341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 205-91.2015.8.11.0108.

Com lastro no teor do art. 828, §3.º do Código de Processo Civil, determino 

a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da demanda 

executiva.

Indefiro, por ora, a inclusão do nome do executado em cadastros de 

proteção ao crédito, visto que a inclusão de registro desabonador 

pressupõe a citação do devedor e a ausência de pagamento voluntário no 

prazo legal.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre o conteúdo da certidão da fl. 47-verso, e promova o andamento do 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 15041 Nr: 96-34.2002.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Peter Anton Holzer, Brigitte Holzer, EMPREENDIMENTOS 

AGROPECUÁRIOS ELDORADO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DELAMAR CORRÊA FERREIRA, IVANI 

GIRARDELLO FERREIRA, Jairo Rodrigues Gimenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Leandro Rodrigues - 

OAB:6617, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 4.678, Soleica 

Fatima de Goes Fermino de Lima - OAB:OAB/MT 4049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Fábia Cristina Walter - OAB:MT 16136, 

Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:OAB - 4624

 Processo n.º 96-34.2002.811.0045.

Intimem-se as partes litigantes (requerentes e o réu Jairo Rodrigues 

Gimenez, através dos advogados constituídos, via DJe, e os réus José 

Delamar Correa Ferreira e Ivani Girardello Ferreira, mediante vista dos 

autos ao Defensor Público que atua na condição de curador especial) 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem, caso queiram, as provas 
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que pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua 

necessidade. Após, venham conclusos.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 50014 Nr: 1594-14.2015.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1594-14.2015.8.11.0108.

 O exame dos embargos de declaração, com caráter infringente, opostos 

com o objetivo de promover a integração e a modificação da decisão 

judicial, deve, como condição indispensável, em respeito à integridade dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa [art. 5.º, inciso LV da 

CRFB/88], ser precedido da prévia intimação da parte embargada, sob 

pena do julgamento padecer de nulidade absoluta. Este é o entendimento 

pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 1.363.829/SP, 3.ª T., Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

20/03/2014; STJ, AgRg no REsp n.º 1.086.352/RS, 6.ª T., Rel.: Min. Rogério 

Schietti Cruz, j. 01/10/2013; STJ, REsp n.º 1.295.807/RS, 3.ª T., Rel.: Min. 

Nancy Andrighi, j. 11/04/2013].

Por via de consequência, com fundamento no conteúdo do art. 1.023, § 2.º 

do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da embargada para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do teor dos 

embargos de declaração, formulados pela embargante. Após, venham os 

autos conclusos para exame.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 57847 Nr: 1076-53.2017.811.0108

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDINA BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1076-53.2018.8.11.0108.

NOMEIO, para exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. 

Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 05 de dezembro de 2018, a 

partir das 8h30min, observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes 

e seus advogados, para que compareçam no consultório médico do Dr. 

Guido V. Cespedes [Av. Mato Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas 

do Rio Verde/MT; Fone (65)3549-3226], cujo endereço deverá constar no 

mandado, a fim de que o(a) interditando(a) seja submetido(a) a perícia.

As despesas do pagamento de honorários do perito médico deverão ser 

arcadas com recursos alocados no orçamento do Estado de Mato Grosso 

[art. 95, § 3.º, inciso II do Código de Processo Civil]. Arbitro os honorários 

periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), forte no art. 2.º da Resolução n.º 232/2016 do 

CNJ.

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61260 Nr: 3146-43.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Meira, Jaurez Lemes de Souza, Wilker Maciel 

da Silva Folha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Vida Nova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3146-43.2017.8.11.0045.

Com lastro no conteúdo do art. 334 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO a realização de audiência de conciliação/mediação para o dia 

12 de dezembro de 2018, às 13h30min.

Intimem-se os requerentes, através da expedição de mandado. 

Proceda-se à citação e à intimação da requerida, mediante a expedição de 

mandado judicial, registrando o referencial de endereço indicado na 

petição arquivada na fl. 52 dos autos. Intimem-se.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 52885 Nr: 1016-17.2016.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LEDINÉIA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1016-17.2016.8.11.0108.

Designo o dia 29 de novembro de 2018, às 15horas, para realização de 

audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do 

Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil].

Incumbe ao advogado consti¬tuído pela parte informar ou intimar a 

testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, 

observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil.

Realize-se estudo psicossocial na residência das partes, no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme determinado na decisão da fl. 71 dos autos.

Intimem-se.

 Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 50802 Nr: 1955-31.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ HANAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1955-31.2015.8.11.0108.

NOMEIO, para exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. 

Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 05 de dezembro de 2018, a 

partir das 8h30min, observada a ordem de chegada. Intime-se a parte 

autora, através de seu advogado constituído, via DJe, para que 

compareça no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato 

Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Fone 

(65)3549-3226], a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia.

Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução 

n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela 

Justiça Federal.

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 
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prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade.

Tão logo apresentado o laudo pericial, expeça-se requisição de 

pagamento dos honorários do perito [art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 48542 Nr: 825-06.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA JESUS FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 825-06.2015.8.11.0108.

NOMEIO, para exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. 

Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 05 de dezembro de 2018, a 

partir das 8h30min, observada a ordem de chegada. Intime-se a parte 

autora, através de seu advogado constituído, via DJe, para que 

compareça no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato 

Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Fone 

(65)3549-3226], a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia.

Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução 

n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela 

Justiça Federal.

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade.

Tão logo apresentado o laudo pericial, expeça-se requisição de 

pagamento dos honorários do perito [art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 53551 Nr: 1355-73.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DANIEL ZABATKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1355-73.2016.8.11.0108.

NOMEIO, para exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. 

Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 05 de dezembro de 2018, a 

partir das 8h30min, observada a ordem de chegada. Intime-se a parte 

autora, através de seu advogado constituído, via DJe, para que 

compareça no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato 

Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Fone 

(65)3549-3226], a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia.

Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistentes técnico, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 

465 § 1.° do CPC/2015].

Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução 

n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela 

Justiça Federal.

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade.

Tão logo apresentado o laudo pericial, expeça-se requisição de 

pagamento dos honorários do perito [art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 48343 Nr: 756-71.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucio Francisco Luetkmeyer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 756-71.2015.8.11.0108.

NOMEIO, para exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. 

Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 05 de dezembro de 2018, a 

partir das 13horas, observada a ordem de chegada. Intime-se a parte 

autora, através de seu advogado constituído, via DJe, para que 

compareça no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato 

Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Fone 

(65)3549-3226], a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia.

Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistentes técnico, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 

465 § 1.° do CPC/2015].

Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução 

n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela 

Justiça Federal.

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade.

Tão logo apresentado o laudo pericial, expeça-se requisição de 

pagamento dos honorários do perito [art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61203 Nr: 3096-17.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONORIO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, GEANE FRANCHESCA MONTEIRO - OAB:MT/24.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3096-17.2017.8.11.0108.

NOMEIO, para exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. 

Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 05 de dezembro de 2018, a 

partir das 13horas, observada a ordem de chegada. Intime-se a parte 

autora, através de seu advogado constituído, via DJe, para que 

compareça no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato 

Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Fone 

(65)3549-3226], a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia.

Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução 

n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela 

Justiça Federal.

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade.

Tão logo apresentado o laudo pericial, expeça-se requisição de 
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pagamento dos honorários do perito [art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal]. Após, cite-se a 

autarquia requerida, conforme determinado na decisão das fls. 74/76v.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 58782 Nr: 1586-66.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO PRESTES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1586-66.2017.8.11.0108.

NOMEIO, para exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. 

Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 05 de dezembro de 2018, a 

partir das 13horas, observada a ordem de chegada. Intime-se a parte 

autora, através de seu advogado constituído, via DJe, para que 

compareça no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes [Av. Mato 

Grosso, nº 936-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT; Fone 

(65)3549-3226], a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia.

Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor 

de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução 

n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela 

Justiça Federal.

ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade.

Tão logo apresentado o laudo pericial, expeça-se requisição de 

pagamento dos honorários do perito [art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 51127 Nr: 116-34.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO BARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BARTH - OAB:15223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da prova pericial, 

exclusivamente.NOMEIO como perito, para atuar no processo, o médico 

Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 05 de 

dezembro de 2018, a partir das 13horas, observada a ordem de chegada. 

Intimem-se as partes e seus advogados, para que compareçam no 

consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, cujo endereço deverá 

constar no mandado, a fim de que o(a) requerente seja submetido(a) a 

perícia.Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, arguam o 

impedimento ou suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do 

Código de Processo Civil].Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. 

Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 

28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça 

Federal, a serem arcados pela Justiça Federal.ESTABELEÇO que o laudo 

pericial deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, 

podendo ser prorrogado por igual período, desde que justificada a 

necessidade. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65032 Nr: 2309-51.2018.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliete Maria de Lima, JEFFERSON ANDERSON DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 1069-27.2018.811.0108 (Código 63074)

Exequente: Marediane Souza de Oliveira

Executados: Roque Dias dos Santos

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS

Verifica-se que a presente manifestação de fl. 23 consta que há certidão 

de atesto anexa à petição, a fim de comprovar o total adimplemento da 

divida imputada ao executado, no entanto este documento se mostra 

inexistente nos autos do processo. Tendo em vista essa situação, 

intime-se a defensoria pública para apresentação da carta de atesto, a fim 

de dar continuidade ao processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 15 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65032 Nr: 2309-51.2018.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliete Maria de Lima, JEFFERSON ANDERSON DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2309-51.2018.811.0108 (Código 65032)

Requerentes: Juliete Maria de Lima e Jefferson Anderson de Lima

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de requerimento de homologação de acordo extrajudicial 

formulado entre Juliete Maria de Lima e Jefferson Anderson de Lima, 

objetivando o reconhecimento e dissolução de união estável, bem como a 

regulamentação da guarda, direito de visitas e alimentos da filha menor 

Esther Camila de Lima.

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses da infante, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da 

inicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil.

Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 12425 Nr: 210-02.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE MARSARO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIHANA DE PAULA FRANCO - 
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OAB:6871-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 210-02.2004.811.0108 (Código 12425)

Exequente: Município de Tapurah

Executado (a): Irene Marsaro - M.E.

EXECUÇÃO FISCAL

VISTOS.

Intime-se a parte exequente para apresentar a certidão negativa de debito 

no prazo de 05 (cinco) dias, após concluso para sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 15 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 19057 Nr: 2089-73.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itanhangá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELI FRIZZO FAQUINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil.Procedimento isento de custas processuais, em consonância com o 

item 2.14.5 da CNGC.A presente sentença não está sujeita ao duplo grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 27117 Nr: 139-19.2012.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Gustavo Tonelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil.Procedimento isento de custas processuais, em consonância com o 

item 2.14.5 da CNGC.A presente sentença não está sujeita ao duplo grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 19068 Nr: 2100-05.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itanhangá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRGON ROGERIO KRUGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil.Procedimento isento de custas processuais, em consonância com o 

item 2.14.5 da CNGC.A presente sentença não está sujeita ao duplo grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 19638 Nr: 699-34.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Informática Modelo, Andréia Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil.Procedimento isento de custas processuais, em consonância com o 

item 2.14.5 da CNGC.A presente sentença não está sujeita ao duplo grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 18165 Nr: 1339-71.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Weber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil.Procedimento isento de custas processuais, em consonância com o 

item 2.14.5 da CNGC.A presente sentença não está sujeita ao duplo grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 18821 Nr: 2039-47.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE KASBURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil.Procedimento isento de custas processuais, em consonância com o 

item 2.14.5 da CNGC.A presente sentença não está sujeita ao duplo grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24064 Nr: 330-35.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL MARIALVA LTDA, NEIDE 

MARIA PAULINO CAETANO, Milena Dalilla Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil.Procedimento isento de custas processuais, em consonância com o 

item 2.14.5 da CNGC.A presente sentença não está sujeita ao duplo grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 9283 Nr: 80-46.2003.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRÃO MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES 

LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 (...) Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil.Procedimento isento de custas processuais, em consonância com o 

item 2.14.5 da CNGC.A presente sentença não está sujeita ao duplo grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46912 Nr: 2370-48.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILZAIR TEREZINHA PILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribas Couto - 

OAB:147479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2370-48.2014.811.0108 (Código 46912)

Exequente: Município de Tapurah

Executado: Ilzair Terezinha Pillon

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S

Tendo em vista que até a presente data a exequente não compareceu aos 

autos, determino que a autora se manifeste, nos autos, dando impulso ao 

feito, demonstrando interesse no seu prosseguimento, postulando o que 

entender de direito.

Advirto ainda, que a inércia durante o prazo legal de cinco dias, resultará 

na extinção, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se a parte exequente pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 08 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26946 Nr: 1550-34.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil.Procedimento isento de custas processuais, em consonância com o 

item 2.14.5 da CNGC.A presente sentença não está sujeita ao duplo grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 18586 Nr: 1779-67.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Viegas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil.Procedimento isento de custas processuais, em consonância com o 

item 2.14.5 da CNGC.A presente sentença não está sujeita ao duplo grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 19067 Nr: 2099-20.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itanhangá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Luiz Statzmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil.Procedimento isento de custas processuais, em consonância com o 

item 2.14.5 da CNGC.A presente sentença não está sujeita ao duplo grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46931 Nr: 2389-54.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPITO FERMINO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribas Couto - 

OAB:147479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S

Tendo em vista que até a presente data a exequente não compareceu aos 

autos, determino que a autora se manifeste, nos autos, dando impulso ao 

feito, demonstrando interesse no seu prosseguimento, postulando o que 

entender de direito.

Advirto ainda, que a inércia durante o prazo legal de cinco dias, resultará 

na extinção, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se a parte exequente pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 08 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46972 Nr: 2429-36.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribas Couto - 

OAB:147479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S

Tendo em vista que até a presente data a exequente não compareceu aos 

autos, determino que a autora se manifeste, nos autos, dando impulso ao 

feito, demonstrando interesse no seu prosseguimento, postulando o que 

entender de direito.

Advirto ainda, que a inércia durante o prazo legal de cinco dias, resultará 

na extinção, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se a parte exequente pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 08 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46905 Nr: 2363-56.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ DA SILVA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribas Couto - 

OAB:147479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S

Tendo em vista que até a presente data a exequente não compareceu aos 

autos, determino que a autora se manifeste, nos autos, dando impulso ao 

feito, demonstrando interesse no seu prosseguimento, postulando o que 

entender de direito.

Advirto ainda, que a inércia durante o prazo legal de cinco dias, resultará 

na extinção, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se a parte exequente pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 08 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 13737 Nr: 639-66.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ DA SILVA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIHANA DE PAULA FRANCO - 

OAB:6871-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S

Tendo em vista que até a presente data a exequente não compareceu aos 

autos, determino que a autora se manifeste, nos autos, dando impulso ao 

feito, demonstrando interesse no seu prosseguimento, postulando o que 

entender de direito.

Advirto ainda, que a inércia durante o prazo legal de cinco dias, resultará 

na extinção, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se a parte exequente pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 08 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25336 Nr: 1612-11.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ DA SILVA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B, Rodrigo Ribas Couto - OAB:OAB/MT 14546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S

Tendo em vista que até a presente data a exequente não compareceu aos 

autos, determino que a autora se manifeste, nos autos, dando impulso ao 

feito, demonstrando interesse no seu prosseguimento, postulando o que 

entender de direito.

Advirto ainda, que a inércia durante o prazo legal de cinco dias, resultará 

na extinção, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se a parte exequente pessoalmente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 08 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 56456 Nr: 316-07.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

vertido na peça inicial por Banco Bradesco S/A contra Julio Cesar Lopes, 

para o fim de: a) DECLARAR consolidado em mãos da empresa requerente 

a posse e a propriedade do bem descrito na inicial, na forma do que 

dispõe o art. 3.º, § 1.º do Decreto-lei n.º 911/1969; b) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, CONDENO o requerido no pagamento de 

custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da 

parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o 

interstício temporal que o processo tramitou. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 47953 Nr: 546-20.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR RAMOS MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:OAB 13.245-A, Murillo Espinola de 

Oliveira Lima - OAB:MT0003127A

 Processo n.º 546-20.2015.811.0045.

Cuida-se de Ação de Indenização ajuizada por Odenir Ramos Magalhaes 

contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, em que objetiva 

a condenação da ré no pagamento de indenização por dano moral, devido 

a ocorrência de cobrança indevida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 92/94). Cumpre destacar, também, que 

conforme se extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Isento do pagamento de custas judiciais, devido a concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 63673 Nr: 1456-42.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1456-42.2018.8.11.0108.

 Cuida-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C GUARDA, REGULAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS, 

formulada por Gesiane Pereira Gomes em desfavor de Marcos Vaess, 

ambos já qualificados na inicial, em que pretende o reconhecimento e a 

dissolução de união estável do casal, bem como a fixação da guarda, 

alimentos e direito de visitas em relação aos filhos em comum.

Em audiência, as partes realizaram acordo. O Ministério Público, com vista, 

opinou pela homologação.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Em um primeiro prisma de abordagem, incumbe-me assinalar que a união 

estável caracteriza-se como aquele relacionamento entrelaçado entre dois 

ou mais indivíduos, com o intuito, de construir uma unidade familiar, 

público, contínuo e duradouro, qualificado por um sistema de assistência e 

compartilhamento afetivo e material mútuos; configura-se como um estado 

de fato, um vínculo conjugal marcado por um liame de equivalência entre 

direitos e deveres inerentes ao casamento, em que os seus protagonistas 

cogitam estabelecer uma comunidade comum duradoura, mas que 

eventualmente pode ter vida efêmera, vocacionada a granjear esforços 

em prol da entidade familiar — ‘afectio societatis’. Interpretação que resulta 

da exegese dos art. 226, § 3.º da CRFB/88, dos art. 1.723 ‘usque’ art. 

1.727, todos do Código Civil de 2002 e do art. 1.º da Lei n.º 9.278/1996.

Ao excursionar o exame a respeito do manancial de provas encartadas 

nos autos, mormente o teor do Termo de Audiência encartado na fl. 28 dos 

autos, verifica-se que as partes reconheceram, expressamente, a 

existência de união estável, sendo desnecessária quaisquer outras 

comprovações a respeito do tema, haja vista a existência de dois filhos em 

comum do casal (fls. 13/14).

 Pois bem, partindo do pressuposto fático de que é inequívoca a existência 

de união estável entre as partes, a dissolução do vínculo desponta como 

consequência natural da vontade das mesmas. Neste sentido, a petição 

inicial veiculada pela requerente, bem como ao acordo pautado entre as 

partes, evidenciam a ausência de ‘afectio maritatis’ – elemento suficiente à 

decretação da dissolução do vínculo.

D’outra banda, no que tange à questão alusiva à guarda, alimentos e 

direito de visitas dos filhos em comum, ao examinar o emaranhado de 

informações engendradas nos autos, observa-se que não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Assim, diante desta perspectiva estrutural e da forma que se apresenta a 

situação, considero que a procedência do pedido, nos moldes em que fora 

formulado, é medida que se impõe.

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, para o fim de:

a) DECLARAR e reconhecer a existência da união estável entrelaçada por 

Gesiane Pereira Gomes e Marcos Vaess, com espeque no teor do art. 

226, § 3º da CRFB/88, do art. 1723 do Código Civil de 2002 e art. 1º da Lei 

n° 9.278/1996;

b) DECRETAR a dissolução da união estável estabelecida pelo casal 

Gesiane Pereira Gomes e Marcos Vaess;

c) HOMOLOGAR o acordo firmado pelas partes (fl. 28), para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão;

d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea 'b' do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas, dado o beneplácito da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 56158 Nr: 185-32.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Ferreira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 185-32.2017.811.0108.

Trata-se de Ação Previdenciária promovida por Valdemar Ferreira Campos 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em que visa a 

obtenção do auxílio-doença ou, alternativamente, da aposentadoria por 

invalidez.

É o relatório. Passo a decidir.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que o requerente manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento dos atos do processo, revelando a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional (fls. 66). Por via de 

consequência, diante do consentimento da parte adversa [art. 485, § 4.º 

do Código de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe.

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO o presente feito, sem a 

resolução do mérito.

Com espeque no conteúdo do art. 90 do Código de Processo Civil, 

CONDENO o requerente no pagamento das custas judiciais e de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da causa, considerando-se a natureza da 

demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de 

tempo em que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e dos 

honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido 

ao requerente, em razão do fato da concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 51733 Nr: 425-55.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON CARDERALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A

 (...) Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para o fim de:a) CONDENAR a empresa 

requerida no PAGAMENTO do valor total, desembolsado pelo requerente 

para construir a rede de eletrificação, equivalente a R$ 12.500,00 (doze 

mil e quinhentos reais), corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso 

e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a 

citação, abatido o valor efetivamente quitado na esfera extrajudicial (fls. 

117/120);b) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais e ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da 

parte contrária, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, considerando-se o intervalo de tempo que o processo 

tramitou. (...)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 60237 Nr: 2496-93.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLIA GUIMARAES PRATES, FRANCISCO DA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2496-93.2017.811.0108.

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato 

Grosso – Sicredi Ouro Verde contra Pabla Guimaraes Prates e Francisco 

da Rosa, em que visa a satisfação da dívida, materializada através de 

cédula de credito bancário.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls.50/52). Cumpre destacar, também, que 

conforme se extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo 

de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége 

Puricelli Pires, j. em 29/05/2012].

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26962 Nr: 1566-85.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Arcanjo Messias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1566-85.2011.8.11.0108.

Cuida-se de PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado por Maria 

Aparecida Arcanjo Messias contra o Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos já qualificados nos autos.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a autarquia requerida realizou o pagamento integral da obrigação 

jurídica. Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de 

pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 

2002], conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso I c/c o 

art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da 

Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

ESTABELEÇO que a autarquia requerida deva ficar isenta do pagamento 

das custas judiciais.

Expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol da exequente.

Intime-se a exequente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT].

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Tapurah/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 58183 Nr: 1000565-82.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PALENSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:MT/15025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1000565-82.2016.8.11.0045.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por Alexandre Palenski contra 

Bradesco Seguros S/A, em que objetiva a condenação da empresa 

requerida no pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento aos atos do processo, revelando a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional (fl. 46). Por via de 

consequência, dado a ausência de necessidade de obter-se a anuência 

da parte adversa, visto que não ultimada a citação do réu [art. 485, § 4.º 

do Código de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe.

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução de seu mérito.

Condeno o requerente no pagamento das custas judiciais. Fica suspensa 

a exigibilidade devido a concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 16663 Nr: 1346-97.2005.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudimir Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS contra Claudimir Maciel, para o fim de: a) 

HOMOLOGAR a memória de cálculo de liquidação da dívida, apresentada 

pela Contadoria Judicial (fl. 158); b) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil.Preclusa esta decisão judicial, com 

fundamento no conteúdo normativo do art. 535, § 3.º do Código de 

Processo Civil/2015, DETERMINO que se providencie o pagamento da 

quantia em dinheiro, estabelecida nos cálculos, mediante Requisição de 

Pequeno Valor a ser cumprida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva
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 Cod. Proc.: 51271 Nr: 197-80.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEM, AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVETE BARBOSA CARVALHO - 

OAB:2060

 Processo n°: 197-80.2016.811.0108 (Código 51271)

Exequente: Paulo Eduard Martins

 Executado: Valdir Martins

 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS.

Intime-se o exequente para manifestar-se quanto ao pagamento das três 

últimas parcelas dos alimentos (f.74), no prazo de 24horas.

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 19 de outubro de 2018.

GISELE ALVA SILVA

Juíza de Direito cooperadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 51847 Nr: 462-82.2016.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO GOES - 

OAB:MT/20.980-0

 VISTO.

Inicialmente, certifique-se o trânsito em julgado da sentença (pp. 

46/verso).

Após, determino que se cumpra o item 6.2.4.4, da CNGC: “A secretaria 

deverá remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os feitos que 

passarem à fase de cumprimento/execução de sentença”.

Intime-se o exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a 

obrigação de fazer disposta na sentença de pp. 43/44, qual seja: [...] “o 

direito de visita será exercido pela genitora de forma livre, de sorte que a 

criança deverá estar em dias escolares da cidade do genitor, e desta 

forma não haja prejuízo do andamento escolar.” [...] sob pena de aplicação 

de multa diária, e demais medidas necessárias ao cumprimento do acordo, 

inclusive com a requisição de auxílio de força policial, nos termos do art. 

536, § 1º do CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o cumprimento da obrigação de fazer, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, independente nova intimação, para 

que o devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos 

do artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 65137 Nr: 2368-39.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS, CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2368-39.2018.811.0108 (Código 65137)

Requerentes: Adriana Maria da Silva e Outro.

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Trata-se de Pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial formulado 

perante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, firmado entre 

Adriana Maria da Silva e Caros Alexandre da Silva, atinente à guarda e 

alimentos das crianças Maria Vitória Gomes da Silva e Carlos Gomes da 

Silva, cuja homologação requer nos termos acordados à fl. 05.

Instado a manifestar-se, o Promotor de Justiça com atribuições nesta 

Comarca manifestou-se favorável a homologação do acordo (fl. 16).

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste extrajudicial.

Pelo exposto, em consonância com o parecer Ministerial e com 

fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do CPC, homologo por sentença, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo extrajudicial 

celebrado entre Adriana Maria da Silva e Carlos Alexandre da Silva.

 Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Expeça-se o termo de guarda da criança em favor de sua tia, Adriana 

Maria da Silva.

 Isentos de custas processuais por serem hipossuficientes na forma da 

Lei 1.060/50 e do art. 98 do CPC.

Após, arquivem-se os autos, com baixa nos registros.

Ainda, dispensada a intimação das partes e de seus patronos, conforme 

disposto no Provimento 41/2016, em seu artigo 914.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Publico e à Defensoria Pública.

Às providências.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 15 de outubro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 65278 Nr: 2453-25.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FLPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVIDICOS C/C ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS, tendo as partes acima qualificadas.

Inicialmente, INDEFIRO, por ora, o pedido de fixação dos alimentos 

provisórios gravídicos, eis que a autora não apresentou nenhum 

documento para a comprovação da paternidade, inexistindo nos autos 

provas idôneas.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação/mediação, a ser realizada 

no dia 31 de outubro de 2018, às 17h00min.

Cite-se o requerido, para comparecer a audiência, observando o disposto 

nos § § 1° e 2°, do art. 695, CPC, Devendo o Oficial de Justiça certificar 

eventual proposta de auto composição (art. 154, VI, CPC).

Intime-se a parte autora, na pessoa, na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 1°, CPC), salvo se tratar de parte representada pela Defensoria 

Pública.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou Defensores Público (ART. 695, § 

4°, NCPC).

Não havendo conciliação o requerido poderá oferecer contestação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC, no prazo de 30 dias (art. 335, III c/c 

art. 231, II e art. 183, todos do CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pela autora (art. 341 do CPC).

Defiro os benefícios de justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Publico.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, __ de outubro 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 47691 Nr: 386-92.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR CAETANO LAZAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR FOGAÇA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 5.671-A

 Impulsiono os autos para intimar o autor do fato, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 5 dias apresente a aprovação do PRAD 

apresentado perante a SEMA, conforme o teor da transação penal 

homologada.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39695 Nr: 769-81.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELQUESEDEK JUSTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Certifico e dou fé que passo a intimar a defesa do réu acerca do ofício 

juntado às fls. 153 dos autos, o qual informa a designação da audiência 

para o dia 25.10.2018 às 16h00min para oitiva da testemunha Lucelia 

Barros Cavalcante nos autos nº 1903-21.2018.8.11.0111 na Comarca de 

Matupá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62789 Nr: 6-36.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMINA GEORGETE DE MELO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL, ESTADO DE SÃO PAULO, 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO - USP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANA AMANCIO DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6.36.2018.811.0085 (Código 62789)

Requerente: Valmina Georgete de Melo Rocha

Requerido (s): União Federal, Estado de São Paulo, Universidade Estadual 

de São Paulo - Usp

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de “ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela de 

urgência” ajuizada por Valmina Georgete de Melo Rocha, em desfavor da 

União Federal, Estado de São Paulo, Universidade Estadual de São Paulo - 

Usp, objetivando o fornecimento da substância “fosfoetanolamina 

sintética”.

Decisão à f. 44/45 declinando a competência para a Justiça Federal.

Às fls. 46/47, foi noticiado o óbito da parte requerente.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Como é cediço, o interesse de agir, traduzido pela necessidade ou pela 

utilidade da tutela jurisdicional, que é um requisito prévio de admissibilidade 

do exame da questão de mérito, deve existir tanto no momento do 

ajuizamento da ação, bem como durante toda a demanda, inclusive no 

instante em que a sentença é prolatada.

 Apesar de haver anterior decisão em que se reconheceu a incompetência 

absoluta deste juízo para o processamento e julgamento desta ação e, não 

havendo até a presente data a remessa dos autos para o juízo 

competente, é o caso de extinguir a demanda, ante o falecimento da parte 

autora, evitando o desperdício do trabalho jurisdicional e dos auxiliares da 

jutiça.

A extinção se faz necessária não só pela perda superveniente das 

condições da ação, mas também por se tratar de ação de caráter 

personalíssimo, que não pode ser transmitida aos herdeiros ou 

sucessores da parte, em caso de falecimento, como veio a ocorrer nesta 

demanda.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, incisos VI e IX do Código de Processo Civil.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 31 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1796 Nr: 3-48.1999.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA CAUREO, OZÉIAS CAUREO, 

RUBENS AFONSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUBE MACEDO - 

OAB:OAB/MT 13.941, CRISTIANI REBELATTO ROSSETTI - 

OAB:OAB/MT-10431, ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO - 

OAB:3557-A, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - OAB:OAB/MT 

14.415, LUCIOLO DE FREITAS MACEDO FILHO - OAB:14415

 Certifico e dou fé que os advogados do réu PAULO DA SILVA CAUREO 

(procuração fl. 53 - Dra. Enedia), OZÉIAS CAUREO (procuração fl. 54 - 

Dra. Enedia e fl. 300 - Dra. Cristiane), RUBENS AFONSO DE OLIVEIRA 

(procuração fl. 55 - Dra. Enedia), foram intimados da decisão de fls. 371 

que designou a sessão do Tribunal do Júri mediante o DJE nº 10333, 

publicado em 07.09.2018, conforme comprovante de fl. 384.

Certifico ainda, que os advogados Luciolo de Freitas Maedo Filho e Cleube 

Macedo que apresentaram defesa do réu PAULO DA SILVA CAUREO às 

fls. 323/335, não possuem procuração nos autos, motivo pelo qual nos 

moldes da Ordem de Serviço nº 004/2013 impulsiono os autos para intimar 

os advogados Luciolo de Freitas Maedo Filho e Cleube Macedo para que 

juntem procuração nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 1796 Nr: 3-48.1999.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA CAUREO, OZÉIAS CAUREO, 

RUBENS AFONSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUBE MACEDO - 

OAB:OAB/MT 13.941, CRISTIANI REBELATTO ROSSETTI - 

OAB:OAB/MT-10431, ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO - 

OAB:3557-A, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - OAB:OAB/MT 

14.415, LUCIOLO DE FREITAS MACEDO FILHO - OAB:14415

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUBENS AFONSO DE OLIVEIRA, Rg: 

2053944, Filiação: João Feliciano de Oliveira e Valdeci Afonso de Oliveira, 

data de nascimento: 18/09/1968, brasileiro(a), natural de Arenápolis-MT, 

convivente, motorista. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do(s) Réu(s) Rubens Afonso de Oliveira, acima 

qualificados, da designação da SESSÃO DE JULGAMENTO, para dia 27 de 

novembro de 2018, às 08h00min, na Sala de Audiências do Fórum da 

Comarca de Terra Nova do Norte, sito na Av. Cloves Felicio Vetoratto, nº. 

1000, Bairro Centro.

Despacho/Decisão: Processo nº: 3-48.1999.811.0085 (Código 1796)Autor: 

Ministério Público do Estado de Mato GrossoRéu: Rubens Afonso de 

OliveiraVistos.Relatório do processo, nos termos do artigo 423, II, do CPP, 

às fls. 368/368v.O causídico do réu, devidamente intimado para 

apresentar o rol de testemunhas (f. 369), quedou-se inerte (f. 370).Dessa 

forma, DESIGNO sessão para julgamento do acusado RUBENS AFONSO 

DE OLIVEIRA pelo Tribunal Popular do Júri, a realizar-se no dia 27/11/2018 

com início às 08h00min.Intimem-se o réu, o causídico (a) e o ilustre 

representante do Ministério Público, bem como as testemunhas arroladas 
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pela acusação, para serem ouvidas em plenário.Providencie-se o 

necessário.Intimem-se e cumpra-se.Terra Nova do Norte, 08 de agosto de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gizela Terezinha Garcia 

Soares da Silva, digitei.

Terra Nova do Norte, 04 de setembro de 2018

Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64741 Nr: 918-33.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEZITO NORBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER 

- OAB:19892/O, MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT Nº 8403

 Diante do exposto, REJEITO a preliminar aventada.No mais, verifica-se 

estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, prova da 

materialidade e indícios de autoria, máxime pelos depoimentos prestados 

na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das causas 

ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.Por 

derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 11/12/2018, às 

16h30min, por ausência de vaga anterior na pauta.Intimem-se o acusado, 

o advogado, e as testemunhas arroladas.Considerando estar o increpado 

segregado no estabelecimento prisional militar da comarca de Santo 

Antônio do Leverger/MT, aliado a distância desta comarca (664 

quilômetros), DEPREQUE-SE, excepcionalmente, o interrogatório do 

acusado para a comarca retrocitada, fixando prazo para o cumprimento, 

consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da CNGC.Com o 

fito de evitar que os autos venham conclusos na data da solenidade sem o 

cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO que a Secretaria 

de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.De Itaúba para Terra Nova do Norte, 19 

de outubro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64872 Nr: 981-58.2018.811.0085

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOSHINGTON VIANES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 Processo nº 981-58.2018.811.0085 (Código 64872)

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o parquet imputa ao 

acusado Woshington Vianes de Moraes a prática, em tese, do delito 

capitulado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 

11.343/06.

Considerando que, notificado, o acusado informou que não possui 

condições financeiras para constituir advogado nos autos e pugnou pela 

nomeação de um advogado dativo (fl. 55), nomeio o ilustre advogado Dr. 

Fabio Aurélio Cardoso, para patrocinar a defesa do aludido, arbitrando 

honorários conforme tabela mínima da OAB/MT (10URH – correspondente 

a R$ 8.800,50).

Intime-se da nomeação, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar defesa preliminar, por escrito (art. 55, § 1º, da Lei n. 

11.343/2006).

Apresentada a defesa preliminar, voltem-me os autos conclusos para 

análise quanto ao recebimento da denúncia (art. 55, § 4º, da Lei nº 

11.343/2006).

Cumpra-se.

De Itaúba para Terra Nova do Norte, 19 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55143 Nr: 258-44.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA GOMES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRT CELULAR - BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A OAB/MT

 Certifico e dou fé, nos moldes da Ordem de Serviço nº 04/2013, que 

impulsiono os autos para intimação da parte autora acerca do retorno os 

autos da segunda instância, para querendo manifestar o de direito no 

prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39146 Nr: 254-46.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEACIR ROQUE CASARIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos moldes da Ordem de Serviço nº 04/2013, que 

impulsiono os autos para intimação da parte autora acerca do retorno os 

autos da segunda instância, para querendo manifestar o de direito no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65916 Nr: 1426-03.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Progresso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zigomar Ferreira Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da requerente para, no prazo de dez (10) dias, 

efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça, conforme mapa de 

diligência a seguir transcrito:

MAPA PARA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA. RESUMO DA DILIGÊNCIA. 

FINALIDADE: Efetuar avaliação conforme Carta Precatória distribuída sob o 

nº 7889. LOCAL DA DILIGÊNCIA: RICARDO FRANCO E FAZENDAS DA 

REGIÃO, ZONA RURAL, Vila Bela da Santíssima Trindade-MT. VALOR 

DAS DILIGÊNCIAS. R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

 Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: Nº 013/2013. EMISSÃO DE 

GUIA PARA O PAGAMENTO DE DILIGENCIA DISPONÍVEL NO SITE: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63601 Nr: 149-49.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogados da exequente para, no prazo de dez (10) dias, 

efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça, conforme mapa de 

diligência a seguir transcrito:

MAPA PARA EFEITO DE PAGAMENTO(S) DE DILIGÊNCIA(S)
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PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A. PARTE EXECUTADA: ADAUTO 

ALVES DA SILVA E OUTROS.N°. PROCESSO: CÓDIGO Nº: CP 63601. 

RESUMO DA DILIGÊNCIA. FINALIDADE: Efetuar penhora/avaliação e 

intimações conforme determinação. LOCAL DA DILIGÊNCIA: Cidade de Vila 

Bela da Santíssima Trindade-MT. VALOR DAS DILIGÊNCIAS. Urbanas: R$ 

200,00 (Duzentos reais). VALOR TOTAL DAS DILIGENCIAS: R$ 200,00 

(Duzentos reais). Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: 02/2003 e 

11/2007. ALTERADA PELA DE Nº 013/2013. EMISSÃO DE GUIA PARA 

R E C O L H I M E N T O  D E  D I L I G E N C I A : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58260 Nr: 392-61.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguinaldo Marques Nantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre de Oliveira Peixoto, Maria Gorette 

Rodrigues de Almeida Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Rafaella Soares Nava - 

OAB:13358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Pinheiro Leite - 

OAB:19.744/O

 DECISÃO

Vistos, etc.

Inicialmente defiro o pedido de justiça gratuita ao requerente.

Ademais, deixo de proferir decisão quanto aos pedidos de fls. 75 

considerando que a reconvenção não observou o disposto no art. 319, V 

e VI do CPC (Código de Processo Civil), requisito sem o qual resta 

prejudicada análise dos pedidos e obsta o prosseguimento do feito, nos 

termos do art. 291 do CPC.

 Intime-se o reconvinte para apresentar emenda à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, atribuindo valor à causa e trazendo aos autos as provas 

necessárias ao julgamento do mérito bem como as que se fizerem e se 

entenderem necessárias para à apreciação do pedido de liminar, sob pena 

de indeferimento da reconvenção, em interpretação extensiva ao art. 321, 

parágrafo único, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61154 Nr: 605-33.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donato Lemos Beraldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo de Julio Piovezan - 

OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Donato Lemos Beraldo opôs embargos de declaração contra a sentença 

de fls. 121/144, sustentando a existência de contradição e/ou erro material 

na sentença, mencionando que o erro consiste no valor de R$ 68.889,33 

(sessenta e oito mil, oitocentos e nove reais e trinta e três centavos) o 

qual não se refere ao preço atual da rede, mas sim ao valor gasto à época 

com sua edificação, requerendo, ainda, que os valores fossem corrigidos 

pelo IGPM/FGV desde as datas dos respectivos contratos acostados às 

fls. 122/124.

 Às fls. 147/148 fora oposta manifestação quanto aos embargos de 

declaração pelo requerido, alegando que a irresignação autoral não 

deveria prosperar por estarem distantes os fundamentos da legislação e 

por tal irresignação dever se dar por via própria.

 É o relatório. Decido.

 Não acolho a alegação do erro ou contradição por não vislumbrar 

hipótese de cabimento da via recursal utilizada quanto ao alegado pelo 

embargante. Ademais, é nítido o entendimento de que o valor prolatado na 

sentença, bem como sua correção, é o entendimento deste juízo quanto 

ao mérito discutido devendo a sucumbência quanto à sentença ser 

apresentada por via adequada.

 Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63304 Nr: 1588-32.2017.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogenes Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudelina Candida de Freitas, Raudinei de 

Freitas Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Souza e Silva 

- OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA LOPES - 

OAB:77713

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Laudelina Cândida de Freitas e Raudinei de Freitas Silva S/A opuseram 

embargos de declaração contra a decisão de fls. 51/52, sustentando a 

existência de contradição na decisão, alegando que a decisão atacada 

teria julgado de forma extra petita no deferimento da liminar de posse em 

território diverso daquele discutido na lide.

 Às fls. 124/125 fora oposta manifestação quanto aos embargos de 

declaração pelo requerente, alegando que a irresignação autoral não 

deveria prosperar por estarem distantes os fundamentos da legislação, 

bem como fundamentos para o acatamento dos embargos.

 É o relatório. Decido.

 Não acolho a alegação de obscuridade e/ou contradição por não 

vislumbrar razão quanto ao alegado pelo embargante. A decisão em 

questão foi prolatada em conformidade com as informações trazidas aos 

autos, de forma que a alegação de que a decisão ultrapassou o que foi 

pedido na exordial não deve prosperar considerando que a liminar de 

manutenção de posse se deu em relação à posse do imóvel descrito na 

exordial, desta forma não há análise extra petita.

 Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.

 Intimem-se as partes quanto ao teor desta decisão e cumpra-se a liminar 

deferida.

 Intime-se o requerente para que apresente Impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52801 Nr: 2163-12.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Roberto Candido, João Batista Rielli 

Victorelli, Geraldo Henrique Rielli Victorelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vínicius Silva Goraib - 

OAB:158.029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Norte Brasil Transmissora de Energia S/A opôs embargos de declaração 

contra a sentença de fls. 355/356, sustentando a existência de 

contradição e omissão na sentença, mencionando que a mesma é 

contraditória no tocante à fixação de correção monetária e juros e omissa 

quanto ao encargo das custas processuais.

 Às fls. 375/378 fora oposta manifestação quanto aos embargos de 

declaração pelo requerido, alegando que a irresignação autoral não 

deveria prosperar por estarem distantes os fundamentos da legislação e 

por tal irresignação dever se dar por via própria.

 É o relatório. Decido.

 Não acolho a alegação do erro ou contradição por não vislumbrar 

hipótese de cabimento da via recursal utilizada quanto ao alegado pelo 

embargante. Ademais, é nítido o entendimento de que a fixação da 

correção monetária e juros bem como o encargo das custas processuais 

é o entendimento deste juízo quanto ao mérito discutido devendo a 

sucumbência quanto à sentença ser apresentada por via adequada.

 Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.

 Intimem-se as partes quanto ao teor desta decisão.

 Certifique-se a tempestividade do recurso de apelação interposto.
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 Intime-se o requerente para que oponha suas contrarrazões ao recurso 

de Apelação.

 Certifique-se a tempestividade.

 Após, considerando o efeito devolutivo do recurso de apelação, 

remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça com as homenagens de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65587 Nr: 1246-84.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Filho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o dia 19/11/2018 é uma segunda-feira, véspera do 

feriado do Dia da Consciência Negra, há enorme possibilidade de vir a ser 

decretado ponto facultativo, razão pela qual, por cautela e para evitar a 

prática de atos inúteis e maior atraso no andamento processual, redesigno 

a audiência para o dia 06/12/2018, às 13h00min, primeira data livre na 

pauta de audiências.

Expeçam-se o ofício determinado às fls. 98, bem como os mandados de 

intimação das testemunhas Ronaldo do Carmos de Oliveira e Omar 

Carneiro Geraldes.

Requisite-se o réu preso.

Intime-se a Defesa e MP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51103 Nr: 933-36.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otilia Garcia de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vista a parte 

autota para manifestar-se, no prazo legal, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58420 Nr: 469-70.2016.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Benedito Ferreira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lúcia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

Diante da manifestação de fls. 33, nomeio o Dr. Eduardo Schnell Nothen 

Júnior, OAB/MT 22662 para a defesa do requerente nos autos.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30766 Nr: 66-77.2011.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Morais Lazaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, em 

seus efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivo.

Como já foram apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Eg. Tribunal de Justiça, para o devido processamento/julgamento do 

recurso interposto (CPP, art. 601), com as homenagens e cautelas de 

estilo.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

Arbitro em favor do advogado dativo Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto 

– OAB/MT n. 11.269 honorários advocatícios referentes à fase recursal, 

no montante de 05 (cinco) URH, equivalente a R$ 4.482,53, em 

observância ao disposto no item 24 da Tabela XIX da OAB/MT 2018.

Expeça-se CERTIDÃO DE CRÉDITO para fins de cobrança.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 66002 Nr: 1489-28.2018.811.0077

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLB, MLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdPCQM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por M.L.B., menor 

impúbere, contra ato praticado pela Autoridade Coatora Delegado de 

Polícia Clayton Queiroz Moura, consistente na apreensão de diversos 

bens de propriedade da vítima falecida Jeferson Nascimento Barrantes, 

genitor do impetrante, por ocasião da diligência investigativa que apura o 

crime praticado contra o falecido.

Alega o impetrante que protocolou em 27/08/2018 pedido de restituição 

dos bens, mas que o Delegado "preferiu manter na posse dos bens 

ilegalmente, e se negou a restituí-los, mesmo tendo conhecimento de sua 

propriedade".

Ocorre que a parte impetrante não juntou aos autos cópia do inquérito 

policial (sequer mencionou o número do inquérito) e tampuco cópia do 

pedido de restituição dos bens e da decisão de indeferimento do pedido, 

os quais constituem documentos imprescindíveis à propositura da ação.

Ante o exposto, determino a intimação da parte impetrante para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, juntar aos autos os documentos acima mencionados, 

sob pena de indeferimento da inicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65587 Nr: 1246-84.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Filho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 [...]USO DE ALGEMAS: A Súmula Vinculante 11 do STF dispõe que "só é 

lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de 

fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso 

ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de 

responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de 

nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da 

responsabilidade civil do Estado". Verifica-se que a excepcionalidade 

reside no FUNDADO RECEIO de fuga ou de PERIGO. A Súmula não exige 

CERTEZA do perigo ou da fuga, mas um “receio”, ou seja, “medo”, “dúvida 

acompanhada de temor”, “apreensão quanto a possível dano” (sinônimos 

extraídos do Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa). É certo que não 

basta um “receio” superficial, mas um temor “fundado”, ou seja, uma 

dúvida “que se apoia na razão, ou em boas razões” (significado também 

extraído do mesmo dicionário). Essa decisão demanda técnica de 

proporcionalidade para valorar a justificativa concreta no uso ou não da 

algema (necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito). 

A NECESSIDADE se resolve ao indagar se há ou não outro meio disponível 

ao juiz para afastar o fundado receio de risco a que alude a Súmula 

Vinculante. No caso concreto dos autos, o ato processual em questão 
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envolve a[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30055 Nr: 1154-87.2010.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloir de Freitas Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Vistos em correição.

Considerando que a ilustre Promotora de Justiça estará ausente da 

Comarca, em razão de convocação para participação em curso de 

aperfeiçoamento, redesigno a audiência para dia 27/06/2017, ás 

09h30min.

Intimem-se. Caso já tenham sido expedidos os mandados e ainda não 

tenham sido enviados para cumprimento, autorizo que seja apenas 

retificada , à mão, a data e horário da audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58784 Nr: 590-98.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camilo Júnior de Moraes Aranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, em 

seus efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivo.

Considerando que já foram apresentadas as razões e contrarrazões 

recursais, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, para o devido 

processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), com as 

homenagens e cautelas de estilo.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

Arbitro em favor do advogado dativo Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto 

– OAB/MT n. 11.269 honorários advocatícios referentes à fase recursal, 

no montante de 05 (cinco) URH, equivalente a R$ 4.482,53, em 

observância ao disposto no item 24 da Tabela XIX da OAB/MT 2018.

Expeça-se CERTIDÃO DE CRÉDITO para fins de cobrança.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59325 Nr: 49831-41.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Altair Villas Boas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA 

- OAB:24554/O

 NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG; e com 

objetivo de salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios 

constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na 

prestação jurisdicional, com fundamento no art. 298 da CNGC-TJMT 

nomeio o Dr. Matheus Salomé de Souza, OAB/MT nº 24.554, para a defesa 

do réu DIVINO ALTAIR VILLAS BOAS DA SILVA.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT (art. 

303 da CNGC-TJMT).

A Secretaria deverá incluir esta nomeação no relatório semestral a que 

alude o art. 306 da CNGC-TJMT.

Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo nomeado 

para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação 

no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a intimação.

Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação no DJe, 

pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).

Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO, no prazo legal, a contar da data da manifestação de 

interesse no encargo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 29279 Nr: 375-35.2010.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, em 

seus efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivo.

Considerando que já foram apresentadas as razões e contrarrazões 

recursais, remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, para o devido 

processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), com as 

homenagens e cautelas de estilo.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

Arbitro em favor do advogado dativo Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto 

– OAB/MT n. 11.269 honorários advocatícios referentes à fase recursal, 

no montante de 05 (cinco) URH, equivalente a R$ 4.482,53, em 

observância ao disposto no item 24 da Tabela XIX da OAB/MT 2018.

Expeça-se CERTIDÃO DE CRÉDITO para fins de cobrança.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63348 Nr: 1611-75.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayke Charupá Arroyo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 25/10/2018, às 

15h00min, porquanto na mesma data já estão designadas outras 

audiências criminais de ações penais envolvendo o mesmo réu, que se 

encontra preso preventivamente por outro processo.

Requisite-se o réu preso.

Intimem-se vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

As preliminares e o pedido de absolvição sumária serão apreciados na 

audiência.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30055 Nr: 1154-87.2010.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloir de Freitas Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG; e com 

objetivo de salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios 

constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na 

prestação jurisdicional, com fundamento no art. 298 da CNGC-TJMT 

nomeio o Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto, OAB/MT nº 11.269, para a 

defesa do réu ELOIR DE FREITAS MONTEIRO.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT (art. 

303 da CNGC-TJMT).

A Secretaria deverá incluir esta nomeação no relatório semestral a que 
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alude o art. 306 da CNGC-TJMT.

Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo nomeado 

para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação 

no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a intimação.

Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação no DJe, 

pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).

Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar ALEGAÇÕES 

FINAIS, no prazo legal, a contar da data da manifestação de interesse no 

encargo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59765 Nr: 50131-03.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete dos Reis Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Alves dos Santos - 

OAB:9453

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

requerida aceca dos documentos juntados às fls 640/687 para 

manifestar-se, no prazo legal, em conformidade a ordem de serviço nº 

01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56378 Nr: 537-54.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uanderson Crepaldi Carvalho, Victor Renan de 

Moraes Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O, Suellen Pereira Leite Moraes - 

OAB:15.169

 Vistos, etc.

1- Certifique-se a data da soltura do réu UANDERSON CREPALDI 

CARVALHO e regularize-se o cadastro de prisão no sistema Apolo, pois 

ainda consta como réu preso.

2- Considerando que o feito já foi desmembrado quanto ao réu Victor 

Renan de Moraes Brito, proceda-se à regularização do registro no sistema 

Apolo, expedindo-se nova etiqueta de autuação.

3- Intime-se pessoalmente o réu UANDERSON quanto à decisão de 

pronúncia, expedindo-se carta precatória para a Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.

4- Intime-se o advogado de defesa para apresentar as razões do recurso 

em sentido estrito; após, intime-se o Ministério Público para apresentar 

contrarrazões e venham os autos conclusos para apreciação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50193 Nr: 1564-14.2011.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de ENIO 

DURAN, irresignado com a decisão de pronúncia.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público.

Reexaminando decisão atacada, concluo que não deve ser modificada, 

pois entendo que seus fundamentos bem resistem às razões do recurso, 

de forma que a mantenho.

DO RECEBIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Recebo o recurso, uma vez que tempestivo, e determino sua subida nos 

próprios autos, vez que não haverá prejuízo ao andamento processual.

Remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, com as homenagens e 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51147 Nr: 978-40.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Adorno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG; e com 

objetivo de salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios 

constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na 

prestação jurisdicional, com fundamento no art. 298 da CNGC-TJMT 

nomeio o Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto, OAB/MT nº 11.269, para a 

defesa do réu JORGE ADORNO.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT (art. 

303 da CNGC-TJMT).

A Secretaria deverá incluir esta nomeação no relatório semestral a que 

alude o art. 306 da CNGC-TJMT.

Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo nomeado 

para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação 

no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a intimação.

Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação no DJe, 

pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).

Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO, no prazo legal, a contar da data da manifestação de 

interesse no encargo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65315 Nr: 1085-74.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Wilker de Figueiredo Lopes, Anderson 

Deyvid da Silva Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Gomes Ferreira - 

OAB:9862, Graciele Cristina Romero Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Junte-se aos autos a petição do réu que consta no sistema PEA.

Diante da certidão retro, reitere-se o ofício ao DETRAN/MT assinalando o 

prazo de 48 horas para resposta, sob pena de configurar desobediência.

Após, conclusos para análise do pedido de revogação da prisão 

preventiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59324 Nr: 49830-56.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayke Charupa Arroio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG; e com 

objetivo de salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios 

constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na 

prestação jurisdicional, com fundamento no art. 298 da CNGC-TJMT 

nomeio a Dra. Graciele Cristina Romero Munhoz, OAB/MT nº 20.748, para 
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a defesa do réu MAYKE CHARUPÁ ARROYO.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT (art. 

303 da CNGC-TJMT).

A Secretaria deverá incluir esta nomeação no relatório semestral a que 

alude o art. 306 da CNGC-TJMT.

Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo nomeado 

para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação 

no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a intimação.

Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação no DJe, 

pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).

Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO, no prazo legal, a contar da data da manifestação de 

interesse no encargo.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 25/10/2018, às 

15h00min, porquanto na mesma data já estão designadas outras 

audiências criminais de ações penais envolvendo o mesmo réu, que se 

encontra preso preventivamente por outro processo.

Requisite-se o réu preso.

Intimem-se vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65909 Nr: 1418-26.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Teixeira de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada do exequente para, no prazo de dez (10) dias, 

efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça, conforme mapa de 

diligência a seguir transcrito:

MAPA PARA EFEITO DE PAGAMENTO(S) DE DILIGÊNCIA(S). PARTE 

AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A. PARTE EXECUTADA: JOÃO BOSCO 

TEIXEIRA DE REZENDE. N°. PROCESSO: CARTA PRECATÓRIA. CÓDIGO 

Nº: CP 65909.

 RESUMO DA DILIGÊNCIA. FINALIDADE: Efetuar Localização, apreensão, 

penhora, avaliação e depósito dos semoventes descritos no mandado. 

LOCAL DAS DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS: Região do Distrito de 

Santa Clara (Ponta do Aterro) Faz. Medalha Milagrosa E GLEBA TARUMÃ, 

demais fazendas Indicadas no mandado, neste município de Vila Bela da 

Santíssima Trindade-MT. RESUMO DAS DILIGÊNCIAS. Uma na região do 

Distrito de Santa Clara (Ponta do Aterro) Faz. Medalha Milagrosa: R$ 

1.300,00 (Hum mil e trezentos reais). Uma GLEBA TARUMÃ, demais 

fazendas Indicadas no mandado: R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos 

reais). VAÇOR TOTAL DAS DILIGENCIAS: R$ 2.800,00 (Dois mil e 

oitocentos reais). Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: 02/2003 e 

11/2007. ALTERADA PELA DE Nº 013/2013. EMISSÃO DE GUIA PARA 

R E C O L H I M E N T O  D E  D I L I G E N C I A : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56621 Nr: 625-92.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kerson Lucas Chaves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516/A

 [...]18.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e:a)CONDENO 

KERSON LUCAS CHAVES BARBOSA, brasileiro, natural de Guripi/TO, 

nascido em 23/02/1979, filho de Carvilho Chaves da Silva e Eva Barbosa 

da Silva, como incurso nas sanções previstas no art. 147, caput, c/c art. 

61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei 

11.340/2006.IV – DOSIMETRIA DA PENA19.Em observância ao disposto no 

art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico 

de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes 

termos.20.Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal:a)Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância 

judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da 

estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson 

Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse 

cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do 

tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.b)Antecedentes: conforme 

consta, o réu possui duas condenações criminais já passadas em 

julgadas, dentre elas, aquela proveniente dos autos de execução penal n° 

721/2003, oriunda da Vara de Execuções Penais de Guripi/TO, encartada 

nos autos de execução penal n° 30640, em tramite neste juízo, cuja pena 

foi extinta pelo cumprimento em 25/07/2017, motivo pelo qual valoro 

negativamente neste ponto.c)Conduta social: a conduta social deve ser 

valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis 

desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas 

ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os 

antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do 

condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ 

Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), 

Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59002 Nr: 49683-30.2016.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CKBdS, DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

Intime-se a requerente questionando quanto ao cumprimento das 

obrigações alimentares por parte do requerido. Após, vista ao Ministério 

Público.

Em caso de satisfação das obrigações e nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010118-54.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE SOUZA RAMOS IBANEZ (EXEQUENTE)

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 8010118-54.2015.8.11.0077. EXEQUENTE: JAQUELINE DE 

SOUZA RAMOS IBANEZ EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, 

etc. Após consulta aos sistemas informatizados: BACENJUD Foi 

penhorada/arrestada quantia equivalente à integralidade da quantia 

pretendida pelo exequente, cuja transferência foi determinada para conta 

judicial remunerada, consoante se extrai do recibo de protocolamento de 

ordens judiciais em anexo, que vale como termo de penhora/arresto. Em 

virtude do resultado: Intime-se a parte executada sobre a penhora 

realizada, no prazo de cinco dias (art. 854, §3º, do CPC). Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 20 de outubro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de 

Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores 

Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui 

para imprimir. Dados do bloqueio Número do Protocolo: 20180006822173 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036322/10/2018 Página 945 de 949



Número do Processo: 8010118-54.2015.8.11.0077 Tribunal: TRIBUNAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 21101 - Juizado 

Especial da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade Juiz Solicitante 

do Bloqueio: Elmo Lamoia de Moraes Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível 

CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da 

Ação: JAQUELINE DE SOUZA RAMOS IBANEZ Deseja bloquear 

conta-salário? Não Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes 

de todos os réus/executados clique aqui. • Para ocultar os detalhes de 

todos os réus/executados clique aqui. 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA 

BRASIL S.A. Respostas ITAÚ UNIBANCO S.A. / 0912/ 095585 Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 14/10/2018 12:06 

Bloq. Valor Elmo Lamoia de Moraes 7.419,62 (12) Cumprida integralmente, 

afetando depósito a prazo. 7.419,62 7.419,62 16/10/2018 20:33 

20/10/2018 22:17:52 Transf .  Va lor  ID :072018000013803146 

Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral Elmo 

Lamoia de Moraes 7.419,62 Não enviada - - Não Respostas Não há 

não-resposta para este réu/executado

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000115-57.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORSO (REQUERENTE)

GILBERTO LOPES THEODORO (ADVOGADO(A))

JOSE IZIDORO CORSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. R. NOVAIS VEICULOS - ME (REQUERIDO)

INTEGRO AGROINDUSTRIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000115-57.2018.8.11.0077. REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

CORSO, JOSE IZIDORO CORSO REQUERIDO: INTEGRO AGROINDUSTRIAL 

S/A, I. R. NOVAIS VEICULOS - ME Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifico que se trata de carta precatória referente a feito da Justiça 

Comum Estadual, que deveria ter sido distribuída para a Vara Única, a qual 

nesta Comarca somente possui processos físicos. Ante o exposto, 

determino a materialização, distribuição e autuação da carta precatória na 

Vara Única, dando-se baixa nestes autos eletrônicos. Intime-se. Vila Bela 

da Santíssima Trindade, 20 de outubro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125817 Nr: 1538-61.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIAR 

SHCAIRA - OAB:20.495/A, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

conforme provimento n. 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69239 Nr: 666-91.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA NASCIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS CONSTRUTORES 

BENEFICIÁRIOS DE RODOVIAS NO MUNICIPIODE DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50.237 PR, MARDEN E. F. 

TORTOPELLI - OAB:OAB/MT 4313, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26.966-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal retirar a 

Carta Precatória para distribuí-la na Comarca de Sinop-MT ou juntar aos 

autos comprovante do recolhimento de custas da mesma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125179 Nr: 2292-33.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO SILVESTRE DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY 

BERTOLDO MORES ALVES - OAB:OAB/MT 20483/O, RENATO TENÓRIO 

ALVES - OAB:OAB/MT 20017/O

 INTIMAR OS ADVOGADOS DO RÉU DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO A 

SEGUIR TRANSCRITO: "Processo número: 2292-33.2018.811.0102

Código n°: 125179

Vistos, etc.

 DESIGNO O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 10HORAS, para 

audiência a ser realizada nesta comarca, onde deverá comparecer a 

testemunha ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS, sob as penas da lei, para 

serem inquiridas neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação da testemunha DETERMINO a 

imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 27 de Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118964 Nr: 2425-12.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO MARICONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946/O

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "Autos n. 524-12.2017.811.0102

Código n. 118964

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito comum, proposta por JOSÉ ROBERTO 

MARICONI, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN, objetivando a condenação do 

requerido a obrigação de fazer consistente na confecção e entrega da 

carteira nacional de habilitação ao requerente.

Entre um ato e outro, o requerente informou que antes do cumprimento da 

medida liminar o documento pleiteado na ação foi emitido em favor do 

requerente, postulando assim pela extinção do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. DECIDO.

O caso é de extinção do feito, sem julgamento de mérito, ante a perda de 

objeto.
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Como é cediço, o interesse de agir, traduzido pela necessidade ou pela 

utilidade da tutela jurisdicional, que é um requisito prévio de admissibilidade 

do exame da questão de mérito, deve existir tanto no momento do 

ajuizamento da ação, bem como durante toda a demanda, inclusive no 

instante em que a sentença é prolatada.

No caso, infere-se que não mais persiste a necessidade e a utilidade do 

prosseguimento da presente demanda, tendo em vista o requerido 

procedeu a emissão e entrega da CNH do autor em 24/11/2017, ou seja, 

antes da citação e intimação para o cumprimento da liminar (06/12/2017).

Desse modo, a presente ação perde seu objeto, devendo, desse modo, 

ser extinta na forma do artigo 485, VI do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação de providências, nos 

termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Sem custas a ressarcir.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121635 Nr: 1022896-21.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, REQUERER O QUE DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121646 Nr: 639-93.2018.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR SCARAVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO SCARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA 

MACHADO - OAB:23206/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN ÉDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19731/O, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS REQUERER O QUE DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125638 Nr: 2521-90.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE MARIA TRASEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.2521-90.2018.811.0102

Código n. 125638

Vistos, etc.

I. RECEBO a inicial em todos os seus termos.

II. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita requerida pela parte autora.

III. Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que a parte 

requerida, por meio do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP-MT, 

subscrito pelo Procurador Federal Dilson Ferreira Pedrosa Filho, requereu, 

fundamentadamente, a dispensa da solenidade.

IV. CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a ação (335, III, do Novo 

Código de Processo Civil).

 Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu 

prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

V. Após, nos casos dos itens “2” e “3” acima, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância.

VI. Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

VII. Na hipótese do item “1” ou decorrido quinquídio acima disposto, 

CONCLUSOS para deliberação quanto ao julgamento conforme o estado 

do processo ou saneamento e organização do feito.

INTIME-SE. CITE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 10 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 272 Nr: 3-36.1995.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA IPÊ AGROPASTORIL E FLORESTAL 

LTDA, TEALMO JOSE PUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIANO MOCHON BRUNNER - 

OAB:MT - 2.610-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU ROVEDA JÚNIOR - 

OAB:5688/MT-A, VERCI MOLETA - OAB:3533-B/MT, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:MT-4.427

 Intimar os advogados dos executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103688 Nr: 1317-50.2014.811.0102

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GLDS, ESM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGM, DM, MLGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Liane Resende - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA 

- OAB:17585

 Autos nº: 1317-50.2014.811.0102

 Código n°: 103688

Vistos, etc.

Verificou-se que a certidão de ref. 183, lavrada pela Gestora Judiciária 

desta comarca, informa que o mandado de prisão, expedido nestes autos 

contra o requerido, foi cumprido na comarca de Sorriso/MT.

Desse modo, AGUARDE-SE o pagamento do débito pelo executado.

 Uma vez que esta comarca não foi informada da prisão do devedor e 

considerando que, ao que se verifica no site do CNJ, não foi certificada a 

data da prisão no sistema BNMP 2.0, SOLICITE-SE informação ao juízo de 

Sorriso/MT quanto à data do cumprimento do mandado de prisão.

Decorrido o prazo estabelecido para a prisão, sem a informação de 

pagamento, ABRA-SE vista dos autos à parte autora, para pugnar o que 

entender de direito, no prazo legal.

 CIÊNCIA ao Ministério Público, e a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 19 de Outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124072 Nr: 1859-29.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO WILLY JARDIM DA SILVA, 

ANDERSON JOSE PADILHA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - 

OAB:23089/O, MARIA CRISTINA DE SÁ PEREIRA - OAB:25351/B

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido retro e, por consequência, 

MANTENHO a prisão preventiva de LEANDRO WILLY JARDIM DA SILVA, já 

que presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de 

Processo Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as 

medidas cautelares diversas da prisão.CUMPRA-SE, o remanescente da 

decisão de ref. 187.CIÊNCIA ao Ministério Público.Intimem-se.Vera/MT, 19 

de Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112713 Nr: 1540-32.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILONEI STRELLO MISTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 INTIMAR O ADVOGADO DO DENUNCIADO PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 
 

 
TERMO DE CESSÃO/DOAÇÃO Nº 04/2018 

 
 

Termo de doação de bens móveis inservíveis, sendo doador o Estado de Mato Grosso 
por intermédio do Poder Judiciário Tribunal de Justiça e donatária  DELEGACIA 
MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

 
Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o ESTADO DE MATO 
GROSSO, POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO/TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, FORO DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.383.602/0001-38, situado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 
doravante denominado DOADOR, representado neste ato pelo Diretor, Exmo. Senhor 
Juiz de Direito LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR, brasileiro, portador do  
CPF 311 243 168 - 50,  com endereço comercial acima mencionado, e do outro lado a 
DELEGACIA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES inscrita no CNPJ 
37.465.432/0001-88, com sede a Rua Generoso Azevedo Neto, nº 93 Bairro  Bom Clima, 
nesta cidade e município – CEP 78195-000,  neste ato representada pelo Delegado de 
Polícia –MARCELO MELO DE LAET, brasileiro, casado portador  do CPF  785 880 
571 – 15 e RG Nº 10179.17-8 –SJ-MT, doravante aqui denominado DONATÁRIO, têm 
posto e acordado o presente instrumento de DOAÇÃO, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O DOADOR possuindo livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens 
móveis, classificados pela Comissão de Bens Inservíveis, designada pela Portaria nº 
027/2018-DF, datada de 12/4/2018 como (ociosos, recuperáveis, antieconômico e 
obsoletos) abaixo relacionados, inservíveis para o funcionamento do órgão doador, 
resolve doá-los a título gratuito: 
 
 
ITEM TOMBO DESCRIÇÃO DO 

MATERIAL 
MARCA MODELO VALOR 

(R$) 
01 098304 CADEIRA 

DIGITADOR 
GIRATÓRIA 

SEM 
MARCA 

X 15,00 

02 ST CADEIRA 
DIGITADOR 
GIRATÓRIA 

SEM 
MARCA 

X 15,00 

03 130518 CADEIRA 
DIGITADOR 
GIRATÓRIA 

SEM 
MARCA 

X 15,00 

04 130521 CADEIRA 
DIGITADOR 
GIRATÓRIA 

SEM 
MARCA 

X 15,00 

05 130518 CADEIRA 
DIGITADOR 

SEM 
MARCA 

X 15,00 
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GIRATÓRIA 
06 114411 NOBREAK  STAY X 5,00 
07 114684 NOBREAK  STAY X 5,00 
08 084741 NOBREAK  STAY X 5,00 
09 114685 NOBREAK  STAY X 5,00 
10 083689 NOBREAK  STAY X 5,00 
11 114289 NOBREAK  STAY X 5,00 
12 114411 NOBREAK  STAY X 5,00 
13 091355 NOBREAK  SMS X 5,00 
14 102092 NOBREAK  SMS X 5,00 
15 102084 NOBREAK  SMS X 5,00 
16 092526 NOBREAK  SMS X 5,00 
17 102044 NOBREAK  SMS X 5,00 
18 104803 NOBREAK  SMS X 5,00 
19 102086 NOBREAK  SMS X 5,00 
20 092590 NOBREAK  SMS X 5,00 
21 102167 NOBREAK  SMS X 5,00 
22 091755 NOBREAK  SMS X 5,00 
23 102119 NOBREAK  SMS X 5,00 
24 104902 NOBREAK  SMS X 5,00 
25 102039 NOBREAK  SMS X 5,00 
26 102174 NOBREAK  SMS X 5,00 
27 076310 NOBREAK SENSE X 5,00 
28 084777 NOBREAK  STAY X 5,00 
29 044343 MONITOR  ITAUTEC X 60,00 
30 044313 MONITOR  ITAUTEC X 60,00 
31 044010 MONITOR  ITAUTEC X 60,00 
32 044341 MONITOR  ITAUTEC X 60,00 
33 124841 MONITOR  ITAUTEC X 60,00 
34 125153 MONITOR  ITAUTEC X 60,00 
35 043943 MONITOR  ITAUTEC X 60,00 
36 051657 MONITOR  ITAUTEC X 60,00 
37 044321 MONITOR  ITAUTEC X 60,00 
38 081448 MONITOR  ITAUTEC X 60,00 
39 051685 MONITOR  INTELBRA X 60,00 
40 060206 IMPRESSORA  KIOCERA 

FS 1030D 
X 180,00 

41 085685 SCANNER SCANJET – 
N8420  

X 100,00 

42 033088 SCANNER  FUGTSON  X 20,00 
43 122713 SCANNER SCAN 

MALTE 
X 20,00 

44 001390 IMPRESSORA  XEROX X 250,00 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 
 
2.1. Os bens descritos na cláusula anterior foram doados para fins de interesse público, 
uma vez que não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade com o parecer 
da Comissão de Bens Inservíveis e com a decisão da fl. 150-TJ/MT dos autos do Processo 
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de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS Nº 36/2018 – CIA 0038402-
46.2018.8.11.0000. 
 
2.2. Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 
DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos bens descritos na 
Cláusula Primeira, mediante as condições ajustadas no presente termo. 
 
2.3 O Doador, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o 
direito e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com a Portaria 
429/2017 C.ADM-TJ. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECÍFICO 
 
3.1. A presente doação atenderá a DELPOL quanto a organização da parte administrativa 
e melhoria no atendimento demonstrando assim o interesse público da presente doação. 
 
CLAUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES 
DO DONATÁRIO 
 
4.1. Após avaliação da oportunidade e conveniência socioeconômica em relação a escolha 
por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que, com 
base na alínea “a”, do Item II, do artigo 17 da Lei nº 8.666/93, dá permissão à doação de 
materiais considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do DONATÁRIO, 
desde que atenda as seguintes condições: 
 
4.2. O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doados para fins do interesse 
social, descrito na Cláusula Terceira, ou extravio, a partir da data de assinatura deste 
termo. 
 
4.3. Em caso da não utilização dos bens doados para os fins e forma a que se propõe esta 
DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo de 
60 (sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando 
reservado o direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo realocá-lo em outra 
instituição ou órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao DONATÁRIO. 
 
4.4. Fica vedada a alienação, transferência, cessão ou sub-doação dos bens inservíveis 
doados ao DONATÁRIO, salvo no caso do objeto se tornar inservível para esta, sendo 
obrigatória a prévia anuência por escrito do Doador, sob pena, em qualquer caso de 
reversão. 
 
4.5. O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-
se-à em consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição 
Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 
 
4.6. O DONATÁRIO arcará com as despesas de todos os consertos e manutenções 
necessárias ao bom funcionamento dos bens móveis, bem como com as despesas de 
transporte, seguro, armazenamento, guarda ou quaisquer outras que venham a incidir 
sobre eles. 
 
4.7. Fornecer todas as informações e esclarecimentos solicitados pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Mato Grosso, em virtude deste Termo; 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO DOADOR 
 
5.1. Colocar a disposição da donatária os bens inservíveis, no momento da assinatura 
deste Termo, livres de quaisquer embaraços ou ônus. 
5.2. Fiscalizar a utilização dos bens doados a qualquer tempo. 
 
5.3. Esclarecer dúvidas que lhe forem apresentadas. 
 
5.4. Fiscalizar a regularidade da donatária, conforme documentação apresentada nos autos 
do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS Nº 36/2018 – CIA 0038402-
46.2018.8.11.0000. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO 
 
6.1. Para assinatura do Termo de Doação o beneficiado deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
 
6.1.1. relativos à Habilitação Jurídica: 
a) ato constitutivo, estatuto registrado em cartório, com a indicação da finalidade não 
lucrativa acompanhado de documentos de eleição de seus representantes legais. Os 
documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 
b) cópia do documento de identidade dos representantes legais. 
 
6.1.2. relativos à Regularidade Fiscal: 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, podendo ser retirada 
no site www.receita.fazenda.gov.br/grupo2/certidoes.htm. 
c) Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND) específica para participar de licitações, 
podendo ser retirada no site www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência Fazendária 
da Secretaria do Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário; 
d) Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do 
respectivo domicílio tributário; 
e) Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo 
domicílio tributário; 
f) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), podendo ser retirada no 
site www.caixa.gov.br; 
g) Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), podendo ser retirada no 
site www.inss.gov.br. 
 
CLAUSULA SÉTIMA – DA RETIRADA DOS BENS 
 
7.1. A remoção dos bens doados que encontram-se no Fórum da Comarca de Chapada dos 
Guimarães, deverá ser feita no ato da assinatura do presente Termo de Doação, em 
horário de expediente, e as despesas a ela inerentes correrão por conta do DONATÁRIO. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA TRANSFERÊNCIA 
 
8.1. O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a 
posse, o direito e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 
17, inciso II, alínea a, da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 429/2017-TJ – Marco 
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Regulatório disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal 
de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
CLÁUSULA NONA - DA REVERSÃO 
 
9.1. Na hipótese de não cumprimento do estabelecido em qualquer das cláusulas e 
condições deste instrumento por parte do DONATÁRIO, a presente doação se resolverá 
automaticamente, revertendo ao patrimônio do DOADOR todos os bens ora doados, sem 
que haja qualquer tipo de indenização por parte do DOADOR em favor do 
DONATÁRIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 
10.1. O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico e no 
Diário Oficial de Mato Grosso - IOMAT, por extrato, até o quinto dia útil ao mês seguinte 
da sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
 
11.1. Fica eleita a Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja,  como o foro competente para a propositura de 
qualquer medida judicial para dirimir questões oriundas do presente Termo de Doação, 
não resolvidas na esfera administrativa. 
 
11.2. E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma. 
 
Chapada dos Guimarães, 8  de outubro de 2018. 
 
 
 
LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR  
        Juiz de Direito Diretor do Foro 
 
 
MARCELO MELO DE LAET 
              Delegado de Polícia  
 
 
 
Testemunhas: 

 
LUZINETE ALVES DE SOUZA MELO      BENJAMIN DUARTE M. NETO  
        Gestora Geral de 2ª Entrância                    Gestor Administrativo 2 em Substituição  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO TAQUARI 
 

TERMO DE DOAÇÃO Nº 01/2018 
 

 
TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS MÓVEIS, INSERVÍVEIS, SENDO DOADOR O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DONATÁRIA A  
ESCOLA MUNICIPAL ELZINHA LIZARDO NUNES. 
 
Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO, Órgão da Administração Pública do Estado, inscrito no 
CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10, com sede na Avenida Rubens de Mendonça, S/N – Centro 
Político Administrativo – Cuiabá/MT CEP: 78050-970, telefone (65) 3613-8242/8243 ou 
(65)3617-3000, doravante denominado DOADOR, neste ato representado pelo Juiz de Direito 
e Diretor do Foro da Comarca de Alto Taquari, FABIO ALVES CARDOSO, brasileiro, 
casado, com endereço comercial na Rua Altino Pereira de Souza, nº 575, Bairro Centro- Alto 
Taquari-MT e, do outro lado, a ESCOLA MUNICIPAL ELZINHA LIZARDO NUNES, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 02.076.994/0001-55, com sede na Rua Francisco Mendes de Moraes, 
nº 650, Bairro Centro – Alto Taquari/MT, CEP 78.785-000, neste ato representado pelo Senhor 
José Carlos de Oliveira Cruz, portador do CPF nº 930.236.509-34 e RG 2336777-6 SSP/MT, 
doravante aqui denominado DONATÁRIO, têm posto e acordado o presente instrumento de 
DOAÇÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens móveis 
classificados como ANTIECONÔMICO/IRRECUPERÁVEL abaixo relacionados, inserviveis 
para o funcionamento da entidade doadora, resolve doá-los a título gratuito: 

 
Iten

s 
Tombos 

Descrição Situação Valor 

1 80079 CADEIRA-MARCA MILAN IRRECUPERÁVEL R$ 60,00 
2 80016 CADEIRA-MARCA MILAN IRRECUPERÁVEL R$ 60,00 
3 80076 CADEIRA-MARCA MILAN IRRECUPERÁVEL R$ 15,00 
4 80096 FOGÃO-4BOCAS MARCA 

BRASTEMP QUALITY 
ANTIECONÔMIC

O R$ 150,00 

5 80311 CADEIRA –MARCA MILAN IRRECUPERÁVEL R$ 60,00 
6 130484 CADEIRA-MARCA 

MARELLI IRRECUPERÁVEL R$ 60,00 

7 52356 LONGARINA –MARCA 
MILAN IRRECUPERÁVEL R$ 100,00 

8 80012 CADEIRA-MARCA MILNA IRRECUPERÁVEL R$ 25,00 
9 136816 LONGARINA –MARCA 

MILAN IRRECUPERÁVEL R$ 60,00 

10 80137 CADEIRA - MARCA MILAN IRRECUPERÁVEL R$ 60,00 
   TOTAL R$650,00 
  

   
  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 
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Os bens descritos na cláusula anterior foram distribuídos para fins de interesse público, uma vez 
que não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade com a decisão de fls. 40/44-
TJ/MT dos autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS N.º 43/2018- CIA. 
0045919-05.2018.8.11.0000. 
 
Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 
DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos equipamentos descritos na 
cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente termos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO 
 
A presente doação atenderá a Escola Municipal Elzinha Lizardo Nunes, que tem por objetivo 
melhorar a estrutura da escola para dar continuidade no atendimento da sociedade culminando 
com a melhoria da educação no Brasil, demonstrando assim o interesse público da presente 
doação;  
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO 

 
Após avaliação da oportunidade e conveniência sócioeconomica em relação a escolha 
por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que dá, com 
base na alíena "a" do Item II do artigo 17da Lei n° 8.666/93, permissão à doação de materiais 
considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do DONATÁRIO, desde que atenda 
as seguintes condições: 
 
O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doados para fins de interesse social, objeto 
deste instrumento, a fim de melhorar a estrutura da escola para dar continuidade no atendimento 
da sociedade culminando com a construção de um mundo de paz e harmonia e com mais 
educação. 
 
Em caso da não utilização dos bens doados, para os fins e forma a que se propõe esta 
DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo de 60 
(sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando reservado o 
direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo realocá-lo em outra instituição ou 
órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao DONATÁRIO. 
 
Fica vedada a alienção dos bens inservíveis doados ao DONATÁRIO; 
 
O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em 
consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição Federal, bem 
como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 
 
CLÁUSULA  QUINTA – DA RETIRADA DOS BENS 
 
A remoção dos bens doados, que se encontram no Fórum da Comarca de Alto Taquari, deverá 
ser feita no ato da assinatura do presente Termo de Doação e as despesas a ela inerentes 
correrão por conta do DONATÁRIO. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA 
 
O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o 
direito e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, inciso II, 
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Alínea a, da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 429/2017-TJ – Marco Regulatório, e suas 
alterações, disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 
O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por extrato, até o 
quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 
 
Fica eleita a Comarca de Alto Taquari-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, como o foro competente para a propositura de qualquer medida judicial 
para dirimir questões oriundas do presente Termo de Doação, não resolvidas na esfera 
administrativa. 
 
E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma. 

 
Alto Taquari-MT, 09 de outubro de 2018. 
 
 
JUIZ DE DIREITO FABIO ALVES CARDOSO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DOADOR 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL DO DONATÁRIO 
ESCOLA MUNICIPAL ELZINHA LIZARDO NUNES 
 
 
Testemunhas:  
 

 Geovana Ferreira                            Gleide de Oliveria Moura 
        Gestora Geral                                  Gestora Administrativa 3 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO TAQUARI 
 

 TERMO DE DOAÇÃO Nº 02/2018 
 

TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS MÓVEIS INSERVIVEIS, SENDO DOADOR O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DONATÁRIA O  CENTRO 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARIA AUTA MEDEIROS DE OLIVEIRA. 
 
Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO, Órgão da Administração Pública do Estado, inscrito no CNPJ sob 
o nº 03.535.606/0001-10, com sede na Avenida Rubens de Mendonça, S/N – Centro Político 
Administrativo – Cuiabá/MT CEP: 78050-970, telefone (65) 3613-8242/8243 ou (65)3617-3000, 
doravante denominado DOADOR, neste ato representado pelo Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Alto Taquari, FABIO ALVES CARDOSO, brasileiro, casado, com endereço comercial 
na Rua Altino Pereira de Souza, 575, Bairro Centro- Alto Taquari-MT, e, do outro lado, o CENTRO 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARIA AUTA MEDEIROS DE OLIVEIRA, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 13.616.607/0001-42, com sede na Rua Francisco Mendes de Moraes, nº 
1535, Bairro Centro – Alto Taquari/MT, CEP 78.785-000, neste ato representada pela Senhora 
Juliana Bellodi, portadora do CPF nº 023.306.899-69 e do RG 8.981.142-2 SSP/PR, doravante aqui 
denominado DONATÁRIO, têm posto e acordado o presente instrumento de DOAÇÃO, mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens móveis classificados 
como ANTIECONÔMICO/IRRECUPERÁVEL abaixo relacionados, inserviveis para o 
funcionamento da entidade doadora, resolve doá-los a título gratuito: 
 

ITENS TOMB
O  

DESCRIÇÃO DO MATERIAL      SITUAÇÃO  VALOR 

1 129892 CADEIRA-MARCA MARELII IRRECUPERÁVEL R$50,00 
2 80135 CADEIRA-MARCA MILAN IRRECUPERÁVEL R$25,00 
3 80129 CADEIRA-MARCA MILAN   R$20,00 
4 80050 CADEIRA-MARCA MILAN IRRECUPERÁVEL R$20,00 
5 80097 GELADEIRA MARCA CÔNSUL-

280 L 
ANTIECONÔMICO R$500,00 

6 52362 LONGARINA MARCA MILAN IRRECUPERÁVEL R$100,00 

7 80015 CADEIRA MARCA MILAN IRRECUPERÁVEL R$60,00 

8 47826 CADEIRA MARCA MILAN IRRECUPERÁVEL R$25,00 
9 80136 CADEIRA MARCA MILAN IRRECUPERÁVEL R$20,00 

10 80032 CADEIRA MARCA MILAN IRRECUPERÁVEL R$15,00 

11 95346 MONITOR POSITIVO IRRECUPERÁVEL Sem valor 

12 82701 CPU-MARCA HP IRRECUPERÁVEL Sem valor 

13 82702 CPU IRRECUPERÁVEL Sem valor 
14 85826 CPU IRRECUPERÁVEL Sem valor 
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15 193 CPU-MARCA LG SATÉLITE IRRECUPERÁVEL Sem valor 
16 85872 CPU IRRECUPERÁVEL Sem valor 
17 81921 MONITOR MARCA HP IRRECUPERÁVEL Sem valor 
18 81930 MONITOR MARCA HP IRRECUPERÁVEL Sem valor 

   19 82427 CPU IRRECUPERÁVEL Sem valor 
20 82781 CPU IRRECUPERÁVEL Sem valor 
21 86748 NOBREAK-MARCA SATY IRRECUPERÁVEL Sem valor 
22 81929 MONITOR –MARCA HP IRRECUPERÁVEL Sem valor 
23 52799 CPU-MARCA UNICOMP IRRECUPERÁVEL Sem valor 
24 90891 MONITOR-POSITIVO IRRECUPERÁVEL Sem valor 
25 80090 AR CONDICIONADO CONSUL IRRECUPERÁVEL Sem valor 
26 80336 CALCULADORA IRRECUPERÁVEL Sem valor 
27 80038 CALCULADORA IRRECUPERÁVEL Sem valor 
28 57932 TELEFONE IRRECUPERÁVEL Sem valor 

29 57931 TELEFONE IRRECUPERÁVEL Sem valor 

30 57933 TELEFONE IRRECUPERÁVEL Sem valor 

31 57929 TELEFONE IRRECUPERÁVEL Sem valor 

32 57930 TELEFONE IRRECUPERÁVEL Sem valor 

33 57928 TELEFONE IRRECUPERÁVEL Sem valor 

34 57934 TELEFONE IRRECUPERÁVEL Sem valor 

35 57895 TELEFONE IRRECUPERÁVEL Sem valor 

36 80126 IMPRESSORA KYOCERA IRRECUPERÁVEL Sem valor 

37 83201 CPU-MARCA ITAUTEC IRRECUPERÁVEL Sem valor 

38 86751 NOBREAK MARCA STAY IRRECUPERÁVEL Sem valor 

39 82703 CPU-MARCA HP IRRECUPERÁVEL Sem valor 

40 57700 AR CONDICIONADO IRRECUPERÁVEL R$80,00 

41 80100 IMPRESSORA KYOCERA IRRECUPERÁVEL Sem valor 

42 124819 CPU-MARCA ITAUTEC IRRECUPERÁVEL Sem valor 

        TOTAL R$915,00 
 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 
 
Os bens descritos na cláusula anterior foram distribuídos para fins de interesse público, uma vez que 
não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade com a decisão de fls. 40/44-TJ/MT dos 
autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS N.º 43/2018- CIA. 0045919-
05.2018.8.11.0000. 
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Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao DONATÁRIO, o 
qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos equipamentos descritos na cláusula 1ª retro, 
mediante as condições ajustadas no presente termos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO 
 
A presente doação atenderá o  Centro de Educação Infantil Professora Maria Auta Medeiros de 
Oliveira-CEI, que tem por objetivo melhorar a estrutura da escola para dar continuidade no 
atendimento da sociedade culminando com a melhoria da educação no Brasil, demonstrando assim o 
interesse público da presente doação;  
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO 
 
Após avaliação da oportunidade e conveniência sócioeconomica em relação a escolha 
por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que dá, com base na 
alíena "a" do Item II do artigo 17da Lei n° 8.666/93, permissão à doação de materiais considerados 
inservíveis para fins de uso e interesse social do DONATÁRIO, desde que atenda as seguintes 
condições: 
 
O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doados para fins de interesse social, objeto deste 
instrumento, a fim de melhorar a estrutura da escola para dar continuidade no atendimento da 
sociedade culminando com a construção de um mundo de paz e harmonia e com mais educação. 
 
Em caso da não utilização dos bens doados, para os fins e forma a que se propõe esta DOAÇÃO, de 
modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, será 
promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando reservado o direito de reclamar a 
restituição do bem doado, podendo realocá-lo em outra instituição ou órgão previamente estudado, 
sem direito de indenização ao DONATÁRIO. 
 
Fica vedada a alienção dos bens inservíveis doados ao DONATÁRIO; 
 
O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em 
consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como todos 
aqueles aplicáveis à Administração Pública. 
 
CLÁUSULA  QUINTA – DA RETIRADA DOS BENS 
 
A remoção dos bens doados, que se encontram no Fórum da Comarca de Alto Taquari, deverá ser feita 
no ato da assinatura do presente Termo de Doação e as despesas a ela inerentes correrão por conta do 
DONATÁRIO. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA 
 
O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o direito e as 
obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, inciso II, Alínea a, da Lei 
8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 429/2017-TJ – Marco Regulatório, e suas alterações, disciplinando o 
Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 
O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por extrato, até o quinto 
dia útil ao mês seguinte da sua assinatura. 
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CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 
 
Fica eleita a Comarca de Alto Taquari-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, como o foro competente para a propositura de qualquer medida judicial para dirimir questões 
oriundas do presente Termo de Doação, não resolvidas na esfera administrativa. 
 
E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma. 
 
Alto Taquari-MT, 09 de outubro de 2018. 
 
JUIZ DE DIREITO FABIO ALVES CARDOSO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DOADOR 
 
REPRESENTANTE LEGAL DO DONATÁRIO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARIA AUTA MEDEIROS DE 
OLIVEIRA 
 
Testemunhas:  
  Geovana Ferreira                            Gleide de Oliveria Moura 
              Gestora Geral                                  Gestora Administrativa 3 
 
  
 

Disponibilizado - 22/10/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10363 Caderno de Anexos - 13 de 35



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO TAQUARI 
 

 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 03/2018 

 
 
TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS MÓVEIS, INSERVÍVEIS, SENDO DOADOR O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DONATÁRIA A  
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO- ALTO TAQUARI. 
 
Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO, Órgão da Administração Pública do Estado, inscrito no 
CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10, com sede na Avenida Rubens de Mendonça, S/N – Centro 
Político Administrativo – Cuiabá/MT CEP: 78050-970, telefone (65) 3613-8242/8243 ou 
(65)3617-3000, doravante denominado DOADOR, neste ato representado pelo Juiz de Direito 
e Diretor do Foro da Comarca de Alto Taquari, FABIO ALVES CARDOSO, brasileiro, 
casado, com endereço comercial na Rua Altino Pereira de Souza, nº 575, Bairro Centro- Alto 
Taquari-MT e, do outro lado, a POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE ALTO TAQUARI, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 37.465.432/0001-88, com sede na Rua Francisco Mendes de Moraes, 
nº 1491,  Quadra 61, lote 01A08-Centro – Alto Taquari/MT, CEP 78.785-000, neste ato 
representado pelo Senhor Fernando Fleury da Mota, portador do CPF nº 013.697.961-02 e RG 
4925400 DGPC/GO, doravante aqui denominado DONATÁRIO, têm posto e acordado o 
presente instrumento de DOAÇÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens móveis 
classificados como ANTIECONÔMICO/IRRECUPERÁVEL/OBSOLETO abaixo 
relacionados, inserviveis para o funcionamento da entidade doadora, resolve doá-los a título 
gratuito: 

 
Itens Tombos Descrição Situação Valor 

1 080098 ARMÁRIO-2P EM CIMA-2 
P EM BAIXO OBSOLETO R$ 200,00 

   TOTAL R$200,00 
  

   
  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 
 
Os bens descritos na cláusula anterior foram distribuídos para fins de interesse público, uma vez 
que não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade com a decisão de fls. 40/44-
TJ/MT dos autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS N.º 43/2018- CIA. 
0045919-05.2018.8.11.0000. 
 
Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 
DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos equipamentos descritos na 
cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente termos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO 
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A presente doação atenderá a Polícia Judiciária Civil de Alto Taquari-MT, que tem por 
objetivo melhorar a estrutura da delegacia local para dar continuidade no atendimento da 
sociedade, demonstrando assim o interesse público da presente doação;  
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO 

 
Após avaliação da oportunidade e conveniência sócioeconomica em relação a escolha 
por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que dá, com 
base na alíena "a" do Item II do artigo 17da Lei n° 8.666/93, permissão à doação de materiais 
considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do DONATÁRIO, desde que atenda 
as seguintes condições: 
 
O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doados para fins de interesse social, objeto 
deste instrumento, a fim de melhorar a estrutura da delegacia local para dar continuidade no 
atendimento da sociedade. 
 
Em caso da não utilização dos bens doados, para os fins e forma a que se propõe esta 
DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo de 60 
(sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando reservado o 
direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo realocá-lo em outra instituição ou 
órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao DONATÁRIO. 
 
Fica vedada a alienção dos bens inservíveis doados ao DONATÁRIO; 
 
O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em 
consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição Federal, bem 
como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 
 
CLÁUSULA  QUINTA – DA RETIRADA DOS BENS 
 
A remoção dos bens doados, que se encontram no Fórum da Comarca de Alto Taquari, deverá 
ser feita no ato da assinatura do presente Termo de Doação e as despesas a ela inerentes 
correrão por conta do DONATÁRIO. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA 
 
O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o 
direito e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, inciso II, 
Alínea a, da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 429/2017-TJ – Marco Regulatório, e suas 
alterações, disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 
O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por extrato, até o 
quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 
 
Fica eleita a Comarca de Alto Taquari-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, como o foro competente para a propositura de qualquer medida judicial 
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para dirimir questões oriundas do presente Termo de Doação, não resolvidas na esfera 
administrativa. 
 
E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma. 

 
Alto Taquari-MT, 18 de outubro de 2018. 
 
 
JUIZ DE DIREITO FABIO ALVES CARDOSO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DOADOR 
 
REPRESENTANTE LEGAL DO DONATÁRIO 
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE ALTO TAQUARI-MT 
 
 
Testemunhas:  
 

 Geovana Ferreira                            Gleide de Oliveria Moura 
       estora Geral                                      Gestora Administrativa 3 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTO TAQUARI 
 

TERMO DE DOAÇÃO Nº 04/2018 
 

 
TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS MÓVEIS, INSERVÍVEIS, SENDO DOADOR O 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DONATÁRIA A  
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO- ALTO TAQUARI. 
 
Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO GROSSO, Órgão da Administração Pública do Estado, inscrito no 
CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10, com sede na Avenida Rubens de Mendonça, S/N – Centro 
Político Administrativo – Cuiabá/MT CEP: 78050-970, telefone (65) 3613-8242/8243 ou 
(65)3617-3000, doravante denominado DOADOR, neste ato representado pelo Juiz de Direito 
e Diretor do Foro da Comarca de Alto Taquari, FABIO ALVES CARDOSO, brasileiro, 
casado, com endereço comercial na Rua Altino Pereira de Souza, nº 575, Bairro Centro- Alto 
Taquari-MT e, do outro lado, a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO- 
ALTO TAQUARI inscrita no CNPJ sob o n.º 03.507.415/0028-64, com sede na Rua Francisco 
Mendes de Moraes, nº 1491 Quadra 61, lote 01A08 Bairro Centro – Alto Taquari/MT, CEP 
78.785-000, neste ato representado pelo Senhor Alessandro Tavares Araújo, portador do CPF nº 
023.563.661-48 e RG 885505 SSP/MT, doravante aqui denominado DONATÁRIO, têm posto 
e acordado o presente instrumento de DOAÇÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens móveis 
classificados como ANTIECONÔMICO/IRRECUPERÁVEL abaixo relacionados, inserviveis 
para o funcionamento da entidade doadora, resolve doá-los a título gratuito: 

 
Itens Tombos Descrição Situação Valor 

1 080904 BEBEDOURO IRRECUPERÁVEL R$ 20,00 
   TOTAL R$20,00 
  

   
  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 
 
Os bens descritos na cláusula anterior foram distribuídos para fins de interesse público, uma vez 
que não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade com a decisão de fls. 40/44-
TJ/MT dos autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS N.º 43/2018- CIA. 
0045919-05.2018.8.11.0000. 
 
Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 
DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos equipamentos descritos na 
cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente termos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO 
 
A presente doação atenderá a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso- Alto Taquari, que 
tem por objetivo melhorar a estrutura do pelotão para dar continuidade no atendimento da 
sociedade, demonstrando assim o interesse público da presente doação;  
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CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO 
 

Após avaliação da oportunidade e conveniência sócioeconomica em relação a escolha 
por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que dá, com 
base na alíena "a" do Item II do artigo 17da Lei n° 8.666/93, permissão à doação de materiais 
considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do DONATÁRIO, desde que atenda 
as seguintes condições: 
 
O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doados para fins de interesse social, objeto 
deste instrumento, a fim de melhorar a estrutura do pelotão para dar continuidade no 
atendimento da sociedade. 
 
Em caso da não utilização dos bens doados, para os fins e forma a que se propõe esta 
DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo de 60 
(sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando reservado o 
direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo realocá-lo em outra instituição ou 
órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao DONATÁRIO. 
 
Fica vedada a alienção dos bens inservíveis doados ao DONATÁRIO; 
 
O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em 
consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição Federal, bem 
como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 
 
CLÁUSULA  QUINTA – DA RETIRADA DOS BENS 
 
A remoção dos bens doados, que se encontram no Fórum da Comarca de Alto Taquari, deverá 
ser feita no ato da assinatura do presente Termo de Doação e as despesas a ela inerentes 
correrão por conta do DONATÁRIO. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA 
 
O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o 
direito e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, inciso II, 
Alínea a, da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 429/2017-TJ – Marco Regulatório, e suas 
alterações, disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal de 
Justiça do Estado de Mato Grosso. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 
O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por extrato, até o 
quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 
 
Fica eleita a Comarca de Alto Taquari-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, como o foro competente para a propositura de qualquer medida judicial 
para dirimir questões oriundas do presente Termo de Doação, não resolvidas na esfera 
administrativa. 
 
E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma. 
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Alto Taquari-MT, 16 de outubro de 2018. 
 
JUIZ DE DIREITO FABIO ALVES CARDOSO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
DOADOR 
 
REPRESENTANTE LEGAL DO DONATÁRIO 
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO- ALTO TAQUARI 
 
Testemunhas:   Geovana Ferreira                            Gleide de Oliveria Moura 
              Gestora Geral                                  Gestora Administrativa 3 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
 

PORTARIA Nº 69/2018-DF 
 
O RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro da 
Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da Consolidação das 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no Estado de 
Mato Grosso; 
 
CONSIDERANDO a solicitação de permuta de Plantão Judiciário entre os servidores desta 
Comarca. 
 
R E S O L V E: 

 
Art. 1° - ALTERAR a escala de Plantão Judiciário semanal e de final de semana dos servidores 
desta Comarca de Colniza, relativo período 01 á 31 de outubro 2018. 

 
LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL 

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 
01 á 
05 

Evelyn de A. 
Ayres 

Analista  
Judiciária 

(66) 99221-
4245 

evelyn.ayres@tjmt.jus.br 

06 á 
12 

Edelvan Mezomo 
Maurer 

Gestor 
Judiciário 

(66) 99221-
4245 

edelvan.mezomo@tjmt.jus.br 

13 á 
19 

Edléia Magrassi 
de Lima Ferraz 

Analista  
Judiciária 

(66) 99221-
4245 

edleia.ferraz@tjmt.jus.br 

20 á 
26 

Vivian Paula 
Vieira 

 

Técnica 
Judiciária 

(66) 99221-
4245 

vivian.vieira@tjmt.jus.br 

27 á 
31 

Magnum de 
Figueiredo 

Marisco 

Analista 
Judiciário 

(66) 99221-
4245 

mmarisco@hotmail.com 

 
CENTRAL DE MANDADOS 

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 
01 á 05 Márcia Castro de 

Ornellas 
Oficiala de 

Justiça 
(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

06 á 12 Rafaela da Silva 
Souza 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

13 á 19 Márcia Castro de 
Ornellas 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

20 á 26 Rafaela da Silva 
Souza 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

27 á 31 Márcia Castro de 
Ornellas 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

 
Colniza/MT, 19  de outubro de 2018. 

 
RICARDO FRAZON MENEGUCI 
Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CLAUDIA 
 

EDITAL N. 06/2018/DF 
 

                                 
 A Excelentíssima Doutora THATIANA DOS SANTOS, Juíza de Direito e Diretora do Foro 
da Comarca de CLÁUDIA, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no 
Provimento 16/2016/CM, torna público, para ciência dos interessados, a abertura de processo 
seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas na área de FISIOTERAPIA, cujo 
procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento e formar cadastro de reserva de 
pessoas físicas para atuar nas áreas de fisioterapia, conforme o quadro do Anexo III. 
1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de responsabilidade da 
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. 
1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos servidores: Maria Ângela 
Bachini Campana, matrícula 13518, Oscar Trindade, matrícula 12190 e Ana Ligia Pombo 
Santana, matrícula 25925, para, sob a presidência da primeira. 
 
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 
2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases: 
a) divulgação do edital; 
b) inscrição dos interessados; 
c) análise da documentação e do currículo; 
d) divulgação dos interessados habilitados; 
 
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente, no endereço Av. Gaspar Dutra, S/Nº, 
Centro, Cláudia-MT, no Fórum da Comarca, a partir das 13:00 horas do dia 22/10/2018 até as 
18:00 horas do dia 05/11/2018, considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer 
inscrição feita fora desse período. 
3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para credenciamento de 
profissionais, o direito de excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, 
CPF, data de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados 
informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
4.1. São requisitos para o credenciamento de Fisioterapeuta, de que trata o Provimento 
16/2016-CM: 
I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 
II. Ser maior de vinte e um (21) anos; 
III. Não possuir antecedentes criminais. 
IV. Ser bacharel em Fisioterapia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação, e com registro no Conselho Regional de Fisioterapia (CREFITO); 
V- Experiência profissional mínima de (2) anos (Art. 2º do Provimento 16/2016-CM). 
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5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a seguir, até no ato da 
inscrição, no Protocolo Geral da Comarca de Cláudia: 
I - cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual (1ª Instância) e Federal 
(Seção Judiciária do Mato Grosso); 
IV - cópia autenticada do diploma de curso superior; 
V - cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser apresentados para 
cumprimento do que dispõe o item 6 deste edital; 
VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à profissão do 
candidato, para profissionais fisioterapeutas; 
VII - atestado de sanidade física e mental; 
VIII - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas 
neste Provimento (Anexo I); 
IX - declaração de parentesco (Anexo II); 
X - duas fotografias 3x4 recentes. 
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise de 
currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo da Comarca de Cláudia do 
Estado de Mato Grosso, sendo a nota composta da seguinte forma: 
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, não 
podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a cada 
ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos. 
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá ser 
aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2. 
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de graduação 
requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, 
são atribuídos 3 (três) pontos; 
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, 
são atribuídos 2 (dois) pontos; 
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto; 
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não seja na 
área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto; 
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto, uma única vez. 
6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos 
previstos. 
6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não se 
admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim. 
6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos neste 
edital. 
6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que tiver: 
a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003; 
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b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440, do Decreto-Lei 
3.689/41, Código de Processo Penal; 
c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme dispõe o subitem 
6,1,2; 
d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 6.1.3 deste Edital. 
6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das condições 
gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 
elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 
sentido. 
6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste edital e do Provimento 16/2016/CM. 
 
7. DO CREDENCIAMENTO 
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do 
Provimento 16/2016/CM. 
7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser 
prorrogado uma única vez, por igual período. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às normativas especificadas pelo 
Provimento 16/2016/CM, disponibilizado no site 
http:/www.tjmt.jus.br/ConselhoMagistratura. 
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos. 
Cláudia/MT, 10 de outubro de 2018. 

 
 

THATIANA DOS SANTOS 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ANEXO I 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

_____________________________________________, _________________, portador do 

CPF n.º________________e RG n.º____________________, declaro que tomei 

conhecimento do inteiro teor do Edital n.º _____/2018/_____ e do Provimento 16/2016/CM, 

relativo ao processo de habilitação destinado ao credenciamento de profissionais na área de 

Fisioterapia para prestação de serviços no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

concordo com as regras estabelecidas e que são verdadeiras todas as informações por mim 

fornecidas. 

 

Cláudia, ___ de _____________de 2018. 

 

_______________________________ 
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ANEXO II 

 
DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

 
NOME DO CANDIDATO(A) : 

 
CPF: RG: CÔNJUGE: 

   
PAI: MÃE: 

  
COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 
 

 
 
 

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR 

AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE 

OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO? 

 
(  )SIM        (   )NÃO 
 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 
PARENTESCO 

SETOR 

    
    
    
    

 
 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E 

ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS 

ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

      

DATA ASSINTURA 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
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QUADRO DE VAGAS 

 
 
 
 
 

COMARCA DE CLÁUDIA 
 

PROFISSIONAL CREDENCIADO VAGAS 
FISIOTERAPEUTA  

 
CADASTRO DE RESERVA 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ITAUBA 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA LISTAGEM DOS JURADOS PARA O ANO DE 
2019. 
 
O Doutor JEAN PAULO LEÃO RUFINO, MM. Juiz de Direito e Presidente do Tribunal 
Popular do Júri da Comarca de Itaúba, Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc... 
FAZ SABER, a todos quantos interessar possa que em cumprimento ao artigo 426, do 
Código de Processo Penal (Lei 11.689/08), a lista  provisória de Jurados dos cidadãos 
abaixo relacionados para servirem como membros do corpo de jurados do Egrégio 
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri desta Comarca, nas sessões periódicas durante o 
ano de 2019: 

 
NOMES 
Nelson Hergessell – Auxiliar Técnico em Laboratório. 
Aparecida Pereira Godoi Maria – Zeladora. 
Marlene Aparecida de Jesus – Técnico de Enfermagem. 
Erica Gomes dos Santos – Agente Comunitário de Saúde. 
Sandra Neide Keller – Técnica em Saúde Bucal. 
Valdirene Xavier Pinheiro Santiago – Agente Comunitário de Saúde. 
Ederson Santos Rodrigues – Fiscal Sanitário 
Marcia Mesquita Azevedo – Assistente Técnico Administrativo. 
Danielli dos Santos Sarmento – Agente de Combate a Endemias. 
Crisleide Andrade de Oliveira- Fisioterapeuta. 
Lúcio Morelato – Servidor Público Municipal. 
Elemar Hack - Servidor Público Municipal. 
Ana Paula Tomin da Silva - Servidor Público Municipal. 
Natalino Fernandes dos Santos - Servidor Público Municipal. 
Luiz Adriano da Silva - Servidor Público Municipal. 
Adair Soares Guedes - Servidor Público Municipal. 
Patrícia Kely Jablonski - Servidor Público Municipal. 
Lucas Vieira Meneghel - Servidor Público Municipal. 
Ricardo Nogueira Moraes - Servidor Público Municipal. 
Franciele Guilhen Aluízio Biotto - Servidor Público Municipal. 
Aurea Cavalcante Moraes – Agente Comunitário de Saúde. 
Cely Aranha Borges - Agente Comunitário de Saúde. 
Cibele  Priscila de Freitas - Agente Comunitário de Saúde. 
Edneia Ferreira - Agente Comunitário de Saúde. 
Eva Aparecida Santos Vieira - Agente Comunitário de Saúde. 
Eva Neide Ferreira da Silva – Recepcionista. 
Janaina Oliveira Sussai – Fisioterapeuta. 
Juliana da Cruz Lorca Barriquelo - Agente Comunitário de Saúde. 
Juliano Schilke – Técnico em Informática. 
Mauro da Silva Santos Junior – Educador Físico  
Sandra Aparecida Julião – Técnica de Enfermagem. 
Sueli Jacinto da Silva – Técnica de Enfermagem. 
Valcleci Kovalski Cebrian – Zeladora. 
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Alessandra Apª do Carmo Araujo – Coordenadora do CRAS. 
Alex Aigner de Souza – Psicólogo/CRAS.  
Elena da Silva Guilherme Donato – Secretária Municipal de Assistência Social. 
Gabriela Sasso Andreotto - Assistência Social/SMAS 
Lucineia da Silva de Souza – Operadora do Cadúnico/SMAS. 
Marilza Pereira da Cunha Silva – Secretária Executiva de Conselhos/SMAS. 
Marlei Terezinha de Oliveira – Auxiliar de Cozinha. 
Melania Polulski – Técnico Administrativo. 
Nadir Fátima da Maia Drunm - Cozinheira 
Priscila de Jesus Fonseca Ribeiro – Orientadora Social. 
Rozangela Apª dos Santos – Assistente Social/CRAS 
Silvia Sueko Kanenoo dos Santos – Operadora do Cadúnico/CRAS 
Bruna Maria Procópio Martins Parron – Analista Técnico Administrativo. 
Dilma Aparecida Goncalves Voinaroski – Técnico de Gestão de Projetos. 
Elder Aparecido Vieira de Miranda – Assessor de Gabinete. 
Gilson Parron – Controlador Interno. 
Marta Lucia de Oliveira Araujo – Analista Técnico Administrativo. 
Monalisa de Morais – Agente Administrativo I. 
Rozangela Soares Nascimento – Secretária Municipal de Assistência Social. 
Suelen Andreia Doleys Paulatti – Agente Administrativo I. 
Talita Maria Pereira Marcondes – Professora. 
Viviane Beatriz Morais – Analista Técnico Administrativo. 
Maria Nicácia Souza Ludwig – Professora. 
Geziane Lopes de Souza – Professora. 
Elza Lúcia Silva – Professora. 
Jhonny Luiz Sur – Agente Administrativo. 
Fátima Sabino – Agente Administrativo. 
Leila Pimenta Zaneti – Professora. 
Francisca Marta de Jesus – Professora. 
Franciane Paulatti – Agente Administrativo. 
Marci Angela Cavalcante Moraes – Professora. 
Talita Maria Pereira Marcondes – Professora. 
Julio Cesar de Oliveira – Técnico de Enfermagem. 
Sandra Vieira Nunes – Manicure. 
Sergio Porato – Comerciante. 
Marilson Pereira Aguiar – Montador. 
Neuza Magalhaes Paro – Comerciante. 
Silvia Helena Pires de Moraes da Cruz – Gerente. 
Jocelaine Terezinha Maciel – Comerciante. 
Lucimare da Silva – Vendedora. 
Luiz Carlos Cobos – Comerciante. 
Valdirene Santiago – Vendedora. 
Josiane Maciel  
Luiz Carlos Rafael 
Wagner Dolvan Massaia 
Aline Regina Mayer 
Fabiana Bento de Oliveira 
Kassia Bortolotto Mann 
Jefferson de Oliveira Braga 
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Debora de Matos Dias 
Lucas Morelato 
Cleiton de Souza Rodrigues 
Wanderson Roberto Pinto 
Gesica Ramos Ferreira de Oliveira 
Rafael dos Santos Viais 
Cleusa Maria Dias Pereira Marcondes – Assistente Social. 
Danna Gizela Schorr Spohr – Orientadora Social. 
Maria Helena Spohr Loewenstein – Assistente Social. 
Mariluci Momoli Batistello  - Recepcionista.  
Sebastiana Silva Pereira de Jesua –Psicóloga. 
Simara Jung Matheus – Secretária Adjunta de Assistência Social. 
Suelen Andreia Doleys Paulatti – Contadora. 
Valeria Almeida Ubeda Costa – Zeladora. 
Viviane Beatriz Moraes – Administradora. 
Rosangela Soares Nascimento – Secretária Municipal. 
Miriam Salete Guimarães – Profissional da Educação. 
Vilma F. Borges Clamer – Profissional da Educação. 
Fabio da Silva Viana - Profissional da Educação. 
Izabel Cristina Randoli -  Profissional da Educação. 
Luzitânia Battisti - Profissional da Educação. 
Clarice Gotardo Quichini - Profissional da Educação. 
Arlete Catarina Dambros  - Profissional da Educação. 
Arcílio Garbrecht - Profissional da Educação. 
Camilla Cavasin Andreato – Nutricionista.  
Gilvan Ferreira Barbosa - Profissional da Educação. 
Pedro Antônio Gonçalves Voinaroski – Gerente de Negócio. 
Antonio Vinicius Piovezan – Gerente de Negócio. 
Daniel Lima Schiochet – Assistente de Negócio. 
Paulo Henrique de Souza Korte – Assistente Administrativo. 
Adriana Aparecida de Lima – Caixa. 
Micael Robson Gonçalves – Assistente de Atendimento. 
Andre Felipe Cardoso – Assistente de Atendimento. 
Josivaldo Guedes Carrara  
Maria Helena Pimentel Cravo 
João Guedes Carrara 
Sidney Ribeiro dos Santos 
Graziely Cristina de Oliveira Kolakowski 
José Ribeiro Vinha Filho 
Luciana Carrara Gonçalves 
José Bento Dias Pereira 
Silvio Luiz Silva 
Roque Carrara 
  
Art. 426 do código de processo penal . 
(...) 
§ 2º Juntamente com a lista, serão transcritos os arts. 436 a 446 deste Código. 
Da Função do Jurado 
 

Disponibilizado - 22/10/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10363 Caderno de Anexos - 29 de 35



Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos 
maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. (Alterado pela L-011.689-2008) 
§ 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado 
em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, 
origem ou grau de instrução. 
§ 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 10 
(dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do 
jurado. 
 
Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: (Alterado pela L-011.689-2008) I - o 
Presidente da República e os Ministros de Estado; (Acrescentado pela L-011.689-2008) 
II - os Governadores e seus respectivos Secretários; 
III - os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras 
Distrital e Municipais; 
IV - os Prefeitos Municipais; 
V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública; 
VII - as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública; 
VIII - os militares em serviço ativo; 
IX - os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; 
X - aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. 
 
Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou 
política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão 
dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. (Alterado pela L-
011.689-2008) 
 
Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante, 
estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de 
crime comum, até o julgamento definitivo. (Alterado pela L-011.689-2008) 
Parágrafo único - A lista geral, publicada em novembro de cada ano, poderá ser 
alterada de ofício, ou em virtude de reclamação de qualquer do povo, até à publicação 
definitiva, na segunda quinzena de dezembro, com recurso, dentro de 20 (vinte) dias, 
para a superior instância, sem efeito suspensivo. 
 
Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, 
preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, 
mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção 
funcional ou remoção voluntária. (Alterado pela L-011.689-2008) 
Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado 
que comparecer à sessão do júri. (Alterado pela L-011.689-2008) 
 
Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para 
a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 
(um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição 
econômica. (Alterado pela L-011.689-2008) 
 
Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente 
comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da 
chamada dos jurados. (Alterado pela L-011.689-2008) obs.dji.grau.4: Julgamento; 
Multa (s) 
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§ 1º - O jurado incorrerá em multa pelo simples fato do não-comparecimento, 
independentemente de ato do presidente ou termo especial.  § 2º - Somente serão aceitas 
as escusas apresentadas até o momento da chamada dos jurados e fundadas em motivo 
relevante, devidamente comprovado. 
§ 3º - Incorrerá na multa de um salário mínimo o jurado que, tendo comparecido, se 
retirar antes de dispensado pelo presidente, observado o disposto no § 1º, parte final. 
obs.dji.grau.4: Jurados; Multa (s) § 4º - Sob pena de responsabilidade, o presidente só 
relevará as multas em que incorrerem os jurados faltosos, se estes, dentro de 48 
(quarenta e oito) horas, após o encerramento da sessão periódica, oferecerem prova de 
justificado impedimento. 
 
Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, 
consignada na ata dos trabalhos. (Alterado pela L-011.689-2008) Parágrafo único - 
Sem prejuízo da cobrança imediata das multas, será remetida cópia das certidões à 
autoridade fiscal competente para a inscrição da dívida. (Acrescentado pela L-011.689-
2008) 
 
Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável 
criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados. (Alterado pela L-
011.689-2008) 
§ 1º - Nos Estados e Territórios, serão escolhidos como suplentes, dentre os sorteados, 
os jurados residentes na cidade ou vila ou até a distância de 20 (vinte) quilômetros. 
§ 2º - Os nomes dos suplentes serão consignados na ata, seguindo-se a respectiva 
notificação para comparecimento. 
§ 3º - Os jurados ou suplentes que não comparecerem ou forem dispensados de servir na 
sessão periódica serão, desde logo, havidos como sorteados para a seguinte. 
§ 4º - Sorteados os suplentes, os jurados substituídos não mais serão admitidos a 
funcionar durante a sessão periódica. 
 
Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes 
às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 
445 deste Código. (Alterado pela L-011.689-2008) 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será 
fixado no átrio do Fórum local e publicado na forma da lei, para as eventuais 
impugnações que possam interessar. 
 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaúba, Estado de Mato Grosso, aos 19 dias 
do mês de outubro de 2018. Eu (Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira), Gestora 
Judiciária Substituta.  
 
Jean Paulo Leão Rufino 
Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIARIO 

COMARCA DE  JAURU 
 

 
EDITAL Nº 10/2018-DF 
 
PROCESSO: 158-04.2018.811.0047 – CÓD: 46842 
 
 
Prazo 15 (quinze) dias 
 
A Excelentíssima Senhora Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito e Diretora do Foro 
da Comarca de Jauru/MT, no uso de suas atribuições legais. 
Considerando o teor do requerimento Ministerial acostado aos autos. 
Resolve: 
Publicar a relação de processos que contém objetos apreendidos, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, os legítimos proprietários se manifestem a respeito do interesse na restituição 
dos bens, conforme relação abaixo: 
 
Processo: 1126-44.2013          
Autor: O Ministério Público 
Réu: Daniel Ferreira do Nascimento 
Vítimas: Nelita Arruda de Souza, Auto 
Posto Parati Ltda., Maria Marcia Leocádio, 
Marcio Ribeiro Mendes de Souza e 
Edilson Garcia Ferreira; 
 
Processo: 954-73.2010 
Autor: O Ministério Público 
Réu: André Ângelo Falci  
 
Processo: 588-34.2010  
Vítima: Rosenilda Marida de Oliveira. 
Indiciado: A apurar 
 
Processo: 1126-44.2013   
Réu: César Garcia Duarte 
Vítima: Claudia Regina Lucas Rosa 
 
Processo: 1564-36.2013 
Vítima: Valdir Gomes da Silva 
Indiciado: Marcelo Rodrigues da Silva 
 
Processo: 621-87.2011 
Indiciado: Daniel Ferreira do Nascimento. 
Vítima: Ivonice de Souza 
 
Processo: 1450-63.2014 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 

Denunciados: Alcemir da Silva Ferreira e 
Arcanjo Raze 
Vítima: A Sociedade 
 
Processo: 1017-93.2013 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Denunciado: Humberto Cristiano Alves 
Martins 
Vítimas: Camila Campos Nogueira e Alex 
Torres dos Santos 
 
Processo: 903-23.2014 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Denunciado: Elieser Lopes Carvalho 
Vítima: A Sociedade 
 
Processo: 922-34.2011 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Denunciado: Raimundo Marcos dos Santos 
 
Processo: 413-30.2016 
Menor: E.R. da S. R. 
Vítima: A Sociedade 
 
Processo: 649-21.2012 
Réu: Sandro Lucio de Jesus 
Vítima: Luciano Pereira de Miranda 
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Processo: 681-89.2013 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Denunciado: Adir Paulo de Oliveira Silva, 
Tassio da Silva Calixto, Gustavo Pereira 
Da Silva 
 
Processo: 1255-54.2009 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Denunciado: Amilton Bruno Inácio 
Martins 
 
Processo: 126-92.2001 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Denunciado: Agedaias Rosa de Araujo 
Vítima: Antonio Basilio Matozzo 
 
Processo: 1355-33.2014 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Denunciado: Wesley Soares Garcia 
Vítima: A Sociedade 
 
Processo: 683-69.2007 
Indiciado: A Apurar 
Vítima: Sergio Antônio Marinho Segales 
 
Processo: 64-61.2015 
Indiciado: Vanderlucio dos Santos 
Vítima: Delma dos Santos 
 
Processo: 1062-10.2007 
Indiciado: A Apurar 
Vítima: Zilda Domingos Alves e Sinval 
Domingos Ferreira 
 
Processo: 847-87.2014 
Denunciados: Augusto Cesar Silvestre 
Pena e Joel Neris Furtado 
Vítima: Marluce Martins Ferreira 
 
Processo: 368-31.2013 
Menor: G. da S. R. 
Vítima: A Sociedade 
 
Processo: 510-11.2008 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 

Denunciado: Joanildo Gonçalves Santos 
Vítima: Anizio Paula de Oliveira 
 
Processo: 664-58.2018 
Indiciado: Benedito Matoso 
Vítimas: Ivani Neves de Oliveira Machado 
e A Sociedade 
Processo: 307-59.2002 
Indiciado: Laudicéia Gonçalves Loredo 
Vítima: A Sociedade  
 
Processo: 637-41.2011 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Denunciado: Elizeu Sancoré 
 
Processo: 120-75.2007 
Indiciado: A apurar 
Vítimas: Escola Estadual Barão de 
Melgaço 
 
Processo: 1230-70.2007 
Indiciado: Nilton Perez de Assis 
Vítimas: Marta de Almeida Tomé e Luiz 
Henrique de Almeida Souza 
 
Processo: 1049-11.2007 
Indiciado: A apurar 
Vítimas: Natividade de Oliveira Sancoré e 
Etelvino Sancoré 
 
Processo: 26-49.2015 
Menor: T. S. C. 
Vítima: Oséias de Barros de Oliveira 
 
Processo: 1100-17.2010 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Denunciado: José Carlos de Lanas 
 
Processo: 1057-41.2014 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Denunciados: Henrique Leandro Nogueira 
e Jhonatan Novais Vieira 
Vítima: Wesley Tiago Augusto de Melo 
 
Processo: 805-48.2008 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
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Denunciado: Alfredo Gonçalves de Souza 
Vítimas: Onice Caetano de Melo Saldanha 
e Eduardo Saldanha Carneiro Filho 
 
Processo: 740-87.2007 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Denunciado: Saturnino Benites Ovelar 
 
Processo: 499-35.2015 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Denunciado: Edson Alves dos Santos 
Vítima: Niversina de Oliveira Matos 
 
Processo: 321-38.2015 
Autor: A Justiça Pública do Estado de 
Mato Grosso 
Indiciado: Vantuir Pereira de Oliveira 
Processo: 566-97.2015 
Indiciado: Edeno Pedroso Baltazar 
Vítima: Maria de Fatima Dias Baltazar 
 
 
Processo: 307-83.2007 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Denunciados: Zeilson Pocidonio, Reinaldo 
José Vieira, Jesu Justino da Silva Gusmão 
 
Processo: 459-87.2014 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Denunciados: José Carlos Coelho 
Rodrigues 
Vítimas: Marcos Enok Gomes e Darcy 
Rival Mascena 
 
Processo: 883-08.2009 
Indiciado: Ataide Faustino de Souza 
Vítima: Paulo Rogério dos Santos e Mc 
Neill Moreno Gomes 
 
Processo: 902-04.2015 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Denunciado: João Batista da Cruz 
 
Processo: 652-73.2012 
Denunciado: Marlon Flávio dos Santos 

Vítima: Belarmino Gomes de Oliveira 
 
Processo: 56-84.2015 
Menores: G. dos S. S., W. H. C. e O. de B. 
de O. 
Vítima: Idiomar Monteverde de Gusmão 
 
 
Processo: 501-73.2013 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Menores: G. dos S. S. e B. H. de A. S. 
Vítima: Matilde Serrudo Llanos 
 
Processo: 1107-09.2010 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Denunciado: Daniel Pascoal David 
 
Processo: 592-95.2015 
Indiciado: José Carlos Leite 
Vítima: Ericles Martins Nogueira 
 
Processo: 779-74.2013 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Denunciado: Claudinei Dias da Silva 
Vítima: Adão Feliciano de Souza 
 
 
Processo: 817-18.2015 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Indiciado: Aparecido da Silva 
Vítima: Divino dos Reis 
 
Processo: 852-75.2015 
Menor: A. T. da C. 
Vítima: Wanderson Rodrigues Sobrinho 
 
Processo: 680-36.2015 
Menor: G. da S. S. 
Vítima: A Sociedade 
 
Processo: 899-49.2015 
Menor: B. V. F. DE O. 
Vítima: A Sociedade 
 
Processo: 662-14.2007 
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Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Réu: José Arnaldo Rebolsças Farias Filho 
e Gilson Noé da Silva 
Vítima: Banco Cooperativo Sicredi 
 
Processo: 1295-94.2013 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Menor: G. dos S. S. 
Vítima: Silvani Ferreira Lopes e Silva 
 
Processo: 320-43.2011 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Réu: Lúcio de Andrade 
 
Processo: 232-44.2007 
Indiciados: Elciomar de Freitas, 
Alessandro da Costa Matoso, Juan Paina 
Salvatierra, Vandelei Garcia da Silva e 
Wanderlúcio dos Santos 
Vítima: A sociedade 
 
Processo: 1112-60.2012 
Indiciado: Adams José Lopes dos Santos 
 
Processo: 1476-95.2013 
Menores: G. dos S. S. e D. G. V. 
Vítima: Noeme Nunes Pereira Lima 
 
Processo: 124-68.2014 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Menores: G. dos S. S. e W. O. M. 

Vítima: Delegacia Municipal de Polícia 
Judiciária Civil de Jauru/MT 
 
Processo: 82-53.2013 
Indiciado: Daniel Ferreira do Nascimento 
Vítima: Elza Maria Soares de Araújo 
 
Processo: 631-29.2014 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Réu: Raimundo Nonato de Sousa 
Vítima: Ana Maria Correa 
 
 
Processo: 68-69.2013 
Réu: Vinicius Henrique Soares 
Vítima: Milton de Paula Ferreira 
 
Processo: 1353-68.2011 
Rés: Eliandra Calixto de Souza e Luciene 
Ferreira da Silva 
Vítimas: A Saúde Pública e A Coletividade 
 
Processo: 943-83.2006 
Autor: Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso 
Réu: Josimar Leite da Silva 
 
Processo: 301-66.2013 
Réu: Luiz Gleidson Souza Bastos 
Vítima: A Sociedade 
 
Processo: 141-07.2014 
Réu: Adenilton Modesto Fernandes 
Vítima: Administração Pública 

 
 
 
Publique-se. 

 
Jauru/MT,  22 de outubro de 2018. 

 
Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito Diretora do Foro 
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